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 מסמכי המכרז -מסמך א

 

 עבודות כבישים שכונת פרדיסיה בעניין 13/2018 מס'  פומבימכרז 

 

  :כללי .1

עבודות כבישים שכונת לביצוע מזמינה בזה הצעות מחיר ( "העירייה")להלן:  עיריית טייבה
 (."העבודות")להלן: אם להוראת מסמכי המכרז בהת . פרדיסיה

 

:תנאים להשתתפות במכרז .2

 
 רשאים להשתתף במכרז זה : 

קבוצה בעלי סיווג שהינם אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל,  .2.1
(, לפי תקנות רישום 1סוג )  ענף ראשי: כבישים, תשתית ופיתוח - 200ענף  -ג' 

.1988 –)סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

 בסכום של, כבישים, תשתיות ופיתוח עבודות ( פרויקטים, לפחות, בתחום 3שלושה ) וביצע .2.2
( השנים שקדמו למועד 3) שלושאשר הושלמו במהלך לפחות, ₪ ____5,000,000____

 נוספים ו/או מסמכים עריכתו של מכרז זה. יובהר כי העירייה תהא רשאית לבקש הבהרות
לעניין תנאי זה אף לאחר פתיחת ההצעות. 

להלן.   4.3הגשת ערבות מכרז כאמור בסעיף  .2.3

 
, מטעם זה בלבד ולפי העירייהרשאית  איזה מהתנאים להשתתפות במכרז,א מילא מציע אחר ל

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או 
 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להו יבהיר איזה יתקן ו/א

 

: עיקרי ההתקשרות .3

, החל ממועד צו התחלת עבודה שינתן ע"י חודשים 3עד  תקופת ביצוע העבודות היא .3.1
העבודות  ומודגש כי עד למועד זה יהיה על הקבלן להשלים את הביצוע של כל העירייה

. העבודות, עפ"י כל דין ו/או ההסכם ולהמציא את כל האישורים הנדרשים להשלמת

את התמורה אותה תקבל עירייה לשלם למפעיל המתחייבת  העבודות,בתמורה לביצוע  .3.2
. העירייה ממשרד __________

)להלן: "התמורה"(. למשך כל תקופת העבודה גב" ל"גב אלאמור תשלום כללי של  .3.3

תמורה בפועל לעירייה מאת יום מיום מתן ה 7רק בחלוף  לקבלןיובהר כי התמורה תשולם  .3.4
.__________משרד 

 עירייה.ההתשלומים יעשו עפ"י חשבוניות מס ו/או דרישות תשלום שיועברו לידי  .3.5

הבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, ימציא הזוכה לעירייה, עד וכתנאי ל .3.6
"ערבות )להלן:  )לפי נוסח ערבות שמצורף(ת ילחתימתו של ההסכם, ערבות בנקא

תוקף ערבות (. ערבות הביצוע תהיה בנוסח הערבות, נספח א' להסכם, ביצוע"ה
ותוארך, לפי דרישת העירייה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן  ___________

לפי מסמכי המכרז. 
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 הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רקלהלן פרטים המובאים בסעיף זה ה
יתה י. ההמכרזאין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי  במקרים אשר בהם

 , תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזיחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי יהת



  מסמכי ההצעה: .4
 

 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

ים של עותק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת רישום בפנקס הקבלנ .4.1
דלעיל.  2.1המציע, כמפורט בסעיף 

דלעיל, בנוסח המצורף  2.2תיאור עבודות קודמות, אשר בוצעו ע"י המציע, כנדרש בסעיף  .4.2
להזמנה להציע הצעות זו. יש לצרף המלצות. 

הזמנה רעון עם דרישה ראשונה, בנוסח המצורף לירבות בנקאית לטובת העירייה, בת פע .4.3
להיות המכרז . על ערבות ("ערבות המכרז")להלן:  ₪_000685,בסכום של , להציע הצעות זו

ל ש" בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן המדד היסודי".     30/07/2018עד יום         בתוקף 
. אחרון ממועד ההגשההחודש 

 
 מובהר כי:  

נוספים יום  60 למשך המכרז תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ערבות העירייה .4.3.1
כאמור להאריך את תוקף הערבות.  מתחייב במקרה של דרישה והמשתתף במכרז

.  ארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבותה-אי

כל אימת שהמשתתף לא רעון ילפ המכרז תהא רשאית להגיש את ערבות העירייה .4.3.2
המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  מסמכייעמוד בהתחייבויותיו על פי 

י בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף העירייה לפיצו
אחר. 

במועד משלוח ההודעה בכתב תוחזר לו  המכרז שתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותמ .4.3.3
שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי 

שיקול דעתה של העירייה. 

המכרז לערבות הביצוע. משתתף שהצעתו זכתה, יסב את ערבות  .4.3.4

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום כ .4.4
, דהיינו:1976חובות מס(, התשל"ו 

הוא מנהל  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .4.4.1
נסה וחוק מס את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכ

הוא וכי  וק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלםח -)להלן  1976ערך מוסף, התשל"ז 
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 

מס לפי חוק מע"מ.

, בנוסח המצורף תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתצהיר על  .4.4.2
למסמכי המכרז.  

דכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה. אישור ע .4.5

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר יצורף להצעה  ,ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  .4.6
אישור עורך עבודים הרובצים על נכסיו וכן  שום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשפרטי הרי

גבי -חתימות עלוכי הדין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד 
מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין )בשולי טופס ההצעה והצהרת 

המציע(. 
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יובהר כי ללא ערבות מכרז תפסל ההצעה באופן אוטומטי. כמו כן יובהר כדלקמן: 
, מטעם העירייהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע צירף א ל

קול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או זה בלבד ולפי שי
מהמסמכים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או לחלופין; לבקש כי 

 שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 



 :ההצעהאופן הגשת  .5

לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  מבליהמציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז,  .5.1
דלעיל.  4ספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף תו

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים  
ממנו בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול 

את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן 
לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי 

שנמסר למציעים.

לכך בכל מסמכי  חתימה מלאה במקום המיועדהנ"ל, חתום על כל דף מהמסמכים המציע י .5.2
את המעטפה לתיבת המכרזים , ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל המכרז

 במסירה אישית. ההצעות תוגשנה יבה )לשכת מנכ"ל(ית טיבמשרדי עיריהמיועדת לכך 
באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  ולא בלבד

    04/2018/02            המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו יום   .5.3
.____17:00____בשעה

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )ששים(  60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .5.4
)ששים( יום נוספים  60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

ב לפעול בהתאם לדרישה זו. והמציע מחוי

 ביוםשתתקיים המכרז מעטפות גישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מ .5.5
.עיריית טייבהבבניין  ______17:00______  בשעה   _____09/04/2018_______

 
לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול 
 את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או,

ות את הצעתו כאילו הוגשה לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולרא
 ללא הסתייגות כאמור.

 
 הכרוכות בהכנת המכרז: הוצאות .6

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .6.1
תחולנה  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 . המציעעל 

, ניתן לרכוש במשרדי עירייה, שני עותקיםב את מסמכי המכרז ותנאיו .6.2
שלא יוחזרו בכל ₪,  2500בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום סך של 

 מקרה.
 

 
:הבהרות ושינויים .7

להפנות לעירייה,  מהמצעיםיהיה רשאי כל אחד      10:00שעה  03/2018/17         עד יום .7.1
וכשי חוברת המכרז ויהווה . העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רבכתבשאלות הבהרה 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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 ה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רקפ-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2
תחייבנה את העירייה.  –תשובות בכתב 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  העירייה .7.3
השינויים  .לשאלות המשתתפים ביוזמתה או בתשובה במסמכי המכרז,ותיקונים 

כל רוכשי  בכתב, לידיעת, יובאו ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
ידי רוכשי מסמכי -מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 . דו להצעתוי-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרז
 
 :שמירת זכויות .8

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  לעירייה,ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות כ .8.1
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

.במכרזו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על  העירייה .8.2

 
 


 :בחינת ההצעות .9

סיונו, ישבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, נהעירייה תהא רשאית להביא בח .9.1
ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות המציע, של  הפיננסיתכישוריו, יכולתו 

מהמציעים לבקש ולקבל העירייה רשאית א בעבר. לצורך כך, תההמציע וגופים אחרים עם 
לה עם העירייה, ככל והמציעים מתחייבים לשתף פעו כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר

. שיידרש

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .9.2
, באופן שלדעת העירייה מונע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות 

נדרש. הערכת ההצעה כ

בנפרד, והעירייה פרק/ מרכיב בעבודה /תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלקהמציעים הצעות  .9.3
אחד או מציע להעבודות למסור את ה בין מספר מציעים וילפצל את הזכיתהיה רשאית 

העירייה רשאית לבצע באמצעות  ידה וכן תהיה-וכפי שייקבע על יותר, לפי שיקול דעתה
מובהר כי .  המשתתפים במכרז רק חלק מן העבודות ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמה

כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים ואין אין באמור לעיל 
 המציע רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד. 

כל הצעה בכלל והיא רשאית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או  העירייה .9.4
לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם  פרטיםמהמציעים רשאית לדרוש  העירייה .9.5
לאחר פתיחת ההצעות. 

 
 :הודעה על זכייה וההתקשרות .10

תודיע על כך העירייה לזוכה.   ,ם קביעת הזוכה במכרזע .10.1

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים )שבעה(  7וך ת .10.2
כם, כשהוא חתום על ידו, ערבות לרבות ההס ,שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.

שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 8.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .10.3
, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר מציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

ולחלט את הערבות, במכרז,  תו של הזוכהי, תהא רשאית העירייה לבטל את זכיבו מהצעתו
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אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע 
כן מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 

י לגרוע מציע אחר, והכל מבלהזמין את העבודה מכל לתהא רשאית העירייה במקרה זה 
כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

יה יקיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכהזוכה לא שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה מ .10.4
, תהא העירייה היכאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכי

כפיצויים מוסכמים ש"ח( מאשה ששים אלף _) ₪ _____000016____ זכאית לסך של
ועד למועד קיום  לעיל 8.2בסעיף הנקוב  וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד

 .מועד המצאת כל האישוריםהתחייבויותיו של הזוכה או 

ותחזיר להם את  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם העירייה .10.5
ת המכרז.ערבו

 

 

 

 



בכבוד רב,

       
 נצורממסארוה שועאע עו"ד              
 עיריית טייבה ראש                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 סיון קודםינוסח טבלאות תיאור נ

 להזמנה להציע הצעות 4.2 לפי סעיף         

 

 (1/3) תיאור עבודות קודמות
 

 
 ______כאשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה  הבניהחום ( פרויקטים, לפחות, בת3שלושה )תיאור 

הכל כמפורט  זה, ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז3) שלושש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך 
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בס

 
 
 קט : הפרוי .1

 _______________________________________________________________ 

 קט )כתובת, גוש, חלקה( : הפרוימיקום 

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    קטמנהל הפרוי

 
 

  
 ? _________הקבלן האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 ות הקשר אם כן, נא פרט מה

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( קט הקבלן לבצע את הפרויהאופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 ________תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 קט: _______________________________הפרויביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

 

 קט: ____________________________הפרוי עלות כוללת של .6
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 קט:קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרוי .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2 לפי סעיף         

 

 (2/3) תיאור עבודות קודמות
 

 
חום הבניה כאשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה ( פרויקטים, לפחות, בת3שלושה )תיאור 

הכל  זה, ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז3ש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך שלוש ) ________
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בסכמפורט 

 
 
 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 ם הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : מיקו

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 מהות הקשר אם כן, נא פרט 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 __________תקופת הביצוע עפ"י החוזה : ________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 הפרויקט: _______________________________ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

 

 עלות כוללת של הפרויקט: ____________________________ .6
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 קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט: .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2 לפי סעיף         

 

 (3/3)  תיאור עבודות קודמות
 

 
בתחום הבניה כאשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה  ( פרויקטים, לפחות,3שלושה )תיאור 

 זה, ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז3ש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך שלוש ) __________
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בסהכל כמפורט 

 
 
 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : 

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן האם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 פרט מהות הקשר  אם כן, נא

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 _______________תקופת הביצוע עפ"י החוזה : ___________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 הפרויקט: _______________________________ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

 

 עלות כוללת של הפרויקט: ____________________________ .6
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 קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט: .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...
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 נוסח ערבות בנקאית  

 להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף  

 לכבוד

 עיריית טייבה 

 

 למכרז  ערבות בנקאית הנדון:

 

המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל " -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

לים קשלף שש מאות שמונים וחמש א____ובמילים : )) ₪_____000685,________ סכום עד לסך של

שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, חדשים(, 

 על ידכם. שפורסם        13/2018   מס'  פומבי

 

 במכתבנו זה: 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   -" מדד"

 ולמחקר כללי.  

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, 

המדד " - להלןשהינו _______ נק' ) האחרון ממועד ההגשה של דד כי המדד החדש עלה לעומת המ

ן כדרישתכם כפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוייהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה לה(, היסודי"

 הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 לינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.א

 

פיה -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

יה, תביעה פ-בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד  ועד *_____30/07/2018_______ ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 הנ"ל לא תענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 רב,   בכבוד

 

 צעות, לפחות. להזמנה להציע ה 4.3עד המועד הנקוב בסעיף  – יושלם* 
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 נוסח תצהיר

 )ב( להזמנה להציע הצעות4.4סעיף 

 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 

כי אהיה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ו___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 ר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי

 
 
שהוא הגוף המבקש  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1

. "(המכרז" - )להלן      מס' מכרז פרסום ( בעקבות "העירייה)להלן: "עיריית טייבה להתקשר עם 
 .המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 
ב לחוק עסקאות 2כהגדרתם בסעיף " עבירה"-ו" בעל זיקהמשמעותם של המונחים " בתצהירי זה, .2

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 
העסקת עובדים תשלום שכר מינימום ו"(, תחת הכותרת "חוקה" - )להלן 1976 -כדין(, התשל"ו 

קה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה תנאי לעס –זרים כדין 
 וכי אני מבין/ה אותם.

 
ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

שלא  בירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקהע -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
 , שנעבר1987 -וק שכר מינימום, התשמ"זחאו לפי  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ב לחוק(, הורשעו2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02לאחר יום 
סור בירה עפ"י חוק עובדים זרים )איע -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 -וק שכר מינימום, התשמ"זחאו לפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 
 
די רשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

 מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר, הברחוב ____________, מר/גב' ____________

 .בפני ואם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עלי קוחעונשים הקבועים באת האמת וכי יהיה צפוי ל

 

 
        ____________________   
    
 מת עורך הדיןחתי                          
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           כבודל

 ("העירייה"להלן: ת טייבה עיריי

 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

  עבודות כבישים שכונת פרדיסיה        /201813     מס'  פומבימכרז 
 
 
 

 הצהרה והתחייבות  
 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את  .1
 ו/או העלולים להשפיע עליה. בביצוע העבודה  כל הגורמים הקשורים

 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה 

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות וומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז אנו ע .3
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  לבצע את העבודה שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו 

 
איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר יוזמנו מאיתנו  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהעירייה  .4

יקפן, לתוספת או הפחתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלה והיא רשאית לשנות את ה
 שהיא וללא שינוי בתמורה. 

 
 

הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .5
   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

 

 אום עם משתתפים אחרים. יזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאנו מצהירים ב .6
 

יום )ששים(  60ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .7
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, ם, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו)ששים( יום נוספי 60ההצעה למשך 
כל י פ-עלפי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

  דין. 
 

וזרת, ח-בלתימשום הצעה כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .8
כרת הסכם ייובקבלתה על ידכם   1973 –לק כללי(, תשל"ג לחוק החוזים )ח 3כאמור בסעיף 

 מחייב בינינו לביניכם. 
 

מציא את כל נ ,ימים ממועד הודעתכם)שבעה(  7תוך בהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .9
לרבות ההסכם, חתום כדין,  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו המסמכים והאישורים שעלי

עריכת ביטוחים. ערבות הביצוע והאישור על 

 
במסמכי מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .10

, תהא העירייה זכאית נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודות בהתאם להצעתנוו/או לא המכרז 
כפיצויים מוסכמים ש"ח(   מאותמשת שלושת אלפים ח___) ₪ _____3500____לסך של 

ין, ועד י, לפי הענבמסמכי המכרזמראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים  וקבועים
למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. 

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .11
פי דין או -כל מניעה עלאין ו, וכי מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה ז

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
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 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 
 
 
 
 
 
 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
 
 
 
 
 

 מחייבת  במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה
 את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עורך דין 
 

וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו מאשר כי ההצעה  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ
המורשים בחתימתם לחייב את __________________, ו ____ידי ה"ה ____________-על ונחתמ
 מיותר(. ת ה*)מחק א _______________ גידהתא

 
 

 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים: 
 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד     מציע ידי ה-ולמילוי הפרטים על X-ב לסימון
 

 אין  / יש    ונים למכרז, ככל שיש(______ מסמכי המכרז )לרבות עדכ
 

 אין  / יש         ההצע______ 
 

   ______ העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום ברשם הקבלנים
 אין / יש     בהזמנה להציע הצעות( 4.1)סעיף   

 
 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.2סיון קודם )סעיף י______ תיאור נ

 
 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ המלצות )סעיף 

 
 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.3______ ערבות בנקאית )ס' 

 
 אין  / יש   )א( בהזמנה להציע הצעות(4.4ספרים )ס' אישור על ניהול ______ 

 
 אין / יש     )ב( בהזמנה להציע הצעות(4.4______ תצהיר )ס' 

 
 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.5______ תעודת עוסק מורשה )ס' 

 
 אין  / יש  בהזמנה להציע הצעות( 4.6נתונים בדבר התאגיד )ס' תאגיד: ______ ל

 
 
 

 שם המשתתף: ___________

 

 כתובת: ____________ טל: ____________

 

 איש קשר: _______________

 
 חתימה וחותמת: ______________ תאריך: ___________
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 חוזה -מך ב מס

 חוזה
 
 

 שנערך ונחתם ב_________ ביום _____________
   

 
 ת טייבה עיריי בין:   
  40400טייבה  1ת.ד.     
 "(העירייה)להלן: "    
     
 מצד אחד;            

 
 ______________________________ לבין:   
    ______________________________ 
  "(הקבלן)להלן: "    
 מצד שני;            

 
 

 בהתאם   עבודות כבישים שכונת פרדיסיה ביצוענת ביהעירייה מעוני והואיל:
 "(;העבודות" או "העבודה: "להלן)כמפורט בחוזה זה , _____לתב"ר מס'

 
 13/2018    מס'  פומביוהעירייה פרסמה מכרז   והואיל:

 לביצוע העבודה;                 
 

 לאחר בדיקה מעמיקה הציע לבצע את העבודות בהתאם למפרטים היר כיוהקבלן מצ והואיל:
מסמכי המכרז הנ"ל ולפי הכלולים במסמכי המכרז הנ"ל ובהתאם ליתר   וכתב הכמויות

 המחיר כמפורט בהצעתו; 
 

ראש העירייה וועדת המכרזים של העירייה, בהחלטתה מיום ________, המליצה בפני  והואיל:
והמליצה להתקשר עימו בחוזה לביצוע העבודות הנ"ל, כך על הצעתו של הקבלן 

בכפוף לתנאים המפורטים הכל  שהעירייה הסכימה להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודה,
 בחוזה זה להלן; 

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:     
 

 כללי  -פרק א' 
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 

להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו שים המסמכ .2
  :  לשם הקיצור "החוזה"יחד כולם 

כל מסמכי המכרז )לרבות ההזמנה להציע הצעות והצעת / הצהרת הקבלן וכל המסמכים,  
אשר צורפו להצעתו של הקבלן(. 

 נוסח ערבות בנקאית  -נספח א'  

 קבלן העל קיום ביטוחי  אישור -נספח ב'  

 פרטמ –נספח ג'  

 כתב כמויות  -נספח ד'  
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 הגדרות ופרשנות  .3

 
הפירוש או המשמעות המפורטים בטור  להלן בטור הימני בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים 

 השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת: 
 

 המשמעות    המונחים  
 

 .ת טייבהעיריי   העירייה"" 
 

כל  כל העבודות שעל הקבלן לבצע לצורך חוזה זה, ובכלל זה "העבודות"
בנספחים להסכם זה, וכפי שתוזמנה העבודות המפורטות 

מהקבלן, מעת לעת, עפ"י הזמנות עבודה וכמפורט בחוזה זה 
 להלן. 

       
חיו, מורשיו המוסמכים, והקבלן, עובדיו, של לרבות נציגי הקבלן""

בביצוע מטעמו הפועל בשמו או  שנהולרבות כל קבלן מ
 . ותהעבוד

 
כנציגה לצורך מתן הוראות לקבלן העירייה מי שייקבע על ידי  המנהל""

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי בהתאם לחוזה זה ו
כל עוד לא יימסר לקבלן בכתב אחרת חוזה זה.  העירייה לצורך

 יהיה המנהל מר חאלד ג'באלי.
 
, אשר בו מבוצעות העבודות על ידי העירייה בכתב מי שימונה "איש הקשר" או "המפקח"

  לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.
 
לרבות כל תוספת בכתב הכמויות, הסכומים הנקובים  "התמורה"

שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולרבות כל 
 הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.  

 
שליטה  ההייתאין ולא לקבלן פעולה, אירוע או נסיבות אשר ון"עלי"כח 

בהם, וכן לא יכול היה לצפותם מראש, ואשר אין מקורם 
 ברשלנותו ו/או במחדלו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש כי "אינתיפאדה" ו/או סגר  
ו/או מחסור בחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת 

ם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות שיונות להעסקתיר
ו/או תנאי אקלים מיוחדים ו/או תלות באספקת ציוד ו/או 

 .יהוו אירוע כח עליון לאחומרים מחו"ל, 
 
 

 הצהרות הקבלן .4
 

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  
  

 כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילו הוא בעל כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות 4.1
רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג הנדרש לביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכי אלה הינו 

שארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. יי

   
 הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים 4.2

העבודות בתוך ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל 
התקופה שנקבעה לכך בחוזה.  

 
 ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו מניעה להתקשרותו בחוזה זה לקבלןאין  4.3

לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 
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החוזה והנספחים לו תנאי  חוזה זה ונספחיו, וכללרבות הוא קרא את המכרז ונספחיו  4.4
 . ומוסכמים עליוברורים  ,נהירים

   
 

התחייבויות הקבלן  .5

 
מובהר כי הכמויות שבכתב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד והקבלן יבצע את כל העבודה  5.1

הנדרשת וכן כי העירייה רשאית לשנות את היקף העבודה, לתוספת או הפחתה, ללא כל 
.לההגב



 האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור. הקבלן יספק את כל כח  5.2
 

קצב התקדמות העבודות ויקיים כל הוראה על לשבועיים אחת לפחות  הקבלן ידווח למנהל 5.3
ין העבודות ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. ישל המנהל בענ

 
יצוע סיון בביניהיו בעלי בהתאם להסכם זה  עבודותההעובדים אשר יעסקו בביצוע כל  5.4

 . נדרשיםששיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל יהעבודות ובעלי כל הר
    

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח  .6

 
המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה  והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונ 

 חוזה. אחרי כל הוראותיהם, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות ב
 
 

 עבודהניהול יומן  .7
 

, ושבוצעו מדי יום ביומוירשום בו את פרטי העבודות "( היומןעבודה )להלן: "הקבלן ינהל יומן  7.1
כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה מספר הפועלים שעסקו בביצוע העבודות באותו יום, 

  ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום
 

להעברת תהווה תנאי , בעירייה, כשהם חתומים על ידי איש הקשר לעירייהנים מסירת היומ 7.2
   .התמורה לקבלן בתום ביצוע העבודות

 
 

 הסבת החוזה וקבלני משנה  .8
 

החוזה, או כל חלק ממנו, ביצוע  לאחר את ו/או להעביר או למסורו/הקבלן אינו רשאי להסב  8.1
לפי החוזה, אלא בהסכמת העירייה,  וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות

מראש ובכתב. אולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 
משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק 

ממנה לאחר.  



א בהסכמת העירייה מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אל 8.2
קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק. להפעלת מראש ובכתב 

 
קבלן משנה אשר יוצע על העסקת ת לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, ליהעירייה תהא רשא 8.3

, כי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת ידי הקבלן, ואולם מובהר
  כשם שנדרש ממנו עצמו. ביצוע העבודותלשיונות המתאימים יוהרסיון יהנ

 
נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה  8.4

חבות כלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה 
העבודה,  ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי

שלוחיהם ועובדיהם. 

 



21 

 

 

ביצוע בבכוונתו להעסיק היה משנה אשר יפרטי כל קבלן הקבלן יציג בפני המנהל והמפקח  8.5
עבודות. המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה ה

 -ו 8.1שהיא, על פי שיקול דעתם המוחלט. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 
 להסכם זה.  16

 
 

 תפקיד וסמכויות המפקח  .9
 

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב  9.1
החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב המלאכה הנעשית על ידי 

החוזה, את הוראות  הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את
הוא.  המנהל ואת הוראותיו



 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.  9.2
 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .10
 
במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין  10.1

מסמכי המכרז כמפורט להלן:  הוראה אחרת בהם,  יהיה סדר העדיפות בין



.תוכניותא. 

.כתב כמויותב. 

.ג. נוסח  המכרז והחוזה

.ד. המפרט הטכני

. כל מסמך אחר שיצורף על ידי העירייה למסמכי המכרז.  ה

  

אחת מהוראות החוזה  ת גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הורא 10.2
קבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, להוראה אחרת ממנו, או שהיה ה

או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן 
במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.בדבר.  הוראות בכתבלו בכתב למנהל והמנהל ייתן 

 
הוראות, לרבות  ותדי ביצוע העבודתוך כ מזמן לזמן להמציא לקבלן םהמנהל או המפקח רשאי 10.3

תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות 
 . 37כספית יחולו הוראות סעיף 

 
 העדר יחסי עובד מעביד  .11

 
מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין העירייה לבינו או לבין כל אדם  

המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל,  אחר
ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם 
המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את העירייה בגין 

 ייגרמו לה בשל כך. או הפסד אשר נזק כל הוצאה או 
 
 

 בדיקות מוקדמות  .12
 

איזור בדק את  רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה 
העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי  וטיב את כמויותביצוע העבודות בפועל, 

י ביצוע והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר ערכות תשתיתמ םמיקולביצוע העבודות, הגישה 
את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על העבודות וכן 
  בחוזה זה.  התחייבויותיו
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ביצוע  .13

 
מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה, המפרט וכתב הכמויות ובהתאם הקבלן  

הקבלן כי בדק את כל המסמכים והנתונים עוד מצהיר  ח.נהל ו/או המפקלהוראות המ
הרלוונטיים לחוזה וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או 

 סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.  
 
 

 אישורים  .14
 

שיונות יאת כל הרות לפני תחילת ביצוע העבוד הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח 14.1
ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם  ותעל פי דין לביצוע העבוד הדרושיםוההיתרים 

להלן.  20, לרבות אישור על קיום ביטוחים, כמפורט בסעיף במשך כל תקופת העבודה

 
הורות על ביצוע חלק  או ללתכולת העבודות העירייה רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות  14.2

הבלעדי.  מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה 

 
תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  לעיל 14.1דרישות הרשויות המוסמכות האמורות בס"ק  14.3

 לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה. הקבלן למען הסר ספק, 
 

  
 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן  .15

  
 

תאם להוראות הדין הקבלן מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בה 15.1
(, בעל "העבודה"מנהל  להלן:) 1988 -לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה 
.זה



יום הוראות הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על ק 15.2
 חוזה זה. 

 
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי העירייה בכתב  15.3

 .הקבלןלמנהל העבודה או מי מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו את 
 

 הרחקת עובדים  .16
 

ודה של כל אדם הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העב 
אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף או /המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו

אם הסכימה העירייה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם 
שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. 

בלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר לא יחזור הק -רחק לפי דרישה כאמור אדם שהו
 . ותהעבודה או בביצוע העבוד

 
 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה  .17
 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר  17.1
הזהירות הדרושים לביטחונו ולנוחותו של הציבור, בכל ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ובאמצעי 

מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי  הוראה 
מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יקיים הקבלן שמירה במקום העבודה ויגדר את אתר ביצוע  17.2
 העבודות, במשך כל תקופת הביצוע ועד להשלמתן המלאה ולקבלת העבודות ע"י העירייה. 
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 נזק לגוף או לרכוש  .18
 

לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו  בלעדית בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי 18.1
או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת  ןאו בקשר עמ ותתוך כדי ביצוע העבוד

הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל 
 האמצעים למניעתם.  

 
 ביתב לתביעה העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא 18.2

משפט ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו 
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה 
הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על 

 ידה. 
 

גין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על ב שפה את העירייה על כל סכום שתחויב לשלםהקבלן י 18.3
. נדרשה העירייה לשלם סכום כלשהו לעירייהכולל הוצאות כלליות שיגרמו  18.1פי סעיף קטן 

בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או 
למה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות יותה הקבלן על כל סכום ששבקשר אליו, ישפה א

. העירייה תהא 20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה
רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או 

 אופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה. אבדן כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו ב
 

הקבלן ישפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה  18.4
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן 

או שבוצעו ע"י מי מקבלני  תרתחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יו
 . המשנה שלו

 
העירייה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו,  18.5

בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות 
אמור והכל בכפוף לדרישות העירייה להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כ

 ולתנאים של חברות הביטוח של הצדדים. 
 
 

 נזקים לעובדים ולשלוחים  .19
 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  
בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות 

, לרבות נזק שנגרם לעובד העירייה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני הבדק
 משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד  
עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור,

 רצון העירייה. 
 
 

 ביטוח על ידי הקבלן  .20
 

הקבלן יבטח, לפני תחילת העבודה, על חשבונו מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן ע"פ חוזה זה,  20.1
 הוא, לטובתו ולטובת העירייה יחדיו: 

 

ר אחר שהובא לאתר לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל דב ותאת העבוד 20.1.1
העבודה לצורך העבודה, לרבות החומרים שנרכשו וסופקו על ידי העירייה, בין 
שהובאו למקום העבודה ובין שלא, במלוא ערכם, מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או 

 אבדן למשך תקופת ביצוע העבודה. 

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע  20.1.2
ודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, עובדי העב
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הקבלן, קבלני משנה ועובדיהם, העירייה, עובדיה, הפועלים מטעמה וכל אדם אחר 
 הנמצא בשרותה. 

 הביטוחים אשר אותם יקיים הקבלן במשך כל תקופת החוזה וכל עוד עלולה 20.1.3
תימתו של חוזה זה חמיום  -ובכלל זה להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לחוזה, 

 במשך כל תקופת הבדק הקבועה בחוזה, הינם: ובמשך כל תקופת החוזה וכן 
 

ביטוח ציוד ומתקנים המשמשים את הקבלן לביצוע העבודות, במלוא  20.1.3.1
 ערכם על בסיס ערך כינון. 

לרבות חומרים, ציוד רי העבודות, ביטוח העבודות המתבצעות באת 20.1.3.2
 .  בעלות כינונם חלק מן העבודותומתקנים המהווים 

בגבול אחריות שלא  ביטוח נזקים לרכוש שעליו עובדים ולרכוש סמוך 20.1.3.3
 .  מערך החוזה 1%יפחת מ 

ביטוח עלויות נוספות הנגרמות עקב נזק או אירוע מבוטח, בגבול  20.1.3.4
 מערך החוזה. 10%אחריות שלא יפחת מ 

או הנובע מביצוע ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/ 20.1.3.5
ש"ח   4,500,000. העבודה בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של

ש"ח  8,000,000סך של ( לתובע, למקרה ו)ארבעה וחצי מליון ש"ח
 לתקופה. )שמונה מליון ש"ח( 

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים  20.1.3.6
פני מ העבודות נשוא המכרז על ידי הקבלן, במישרין או בעקיפין, בביצוע

שלא יפחתו מסך של כל תאונה או נזק שייגרם להם, בגבולות האחריות 
  אירוע ולתקופת ביטוח.ל$  5,000,000.-$ לתובע ומסך של  1,500,000.-

 

 כלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה וכל מי מטעמהית הביטוח יובפוליס 20.1.4
 .  ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 יסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת.  פול 20.1.5

יכלל סעיף המחייב את חברת יבכל הפוליסות תיכלל העירייה כמבוטח נוסף ו 20.1.6
-או אי יום מראש ובכתב, לפני מועד ביטול הביטוח 60 לעירייה הביטוח להודיע 

 .  חידושו או שינוי לרעה של תנאי הפוליסה

עבור כל הפוליסות, ולתשלום  הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח 20.1.7
 .  ככל שתידרשנה ההשתתפויות העצמיות

 
נמלית, הקבלן מ המהווה דרישה לחוזה 'בנספח בפוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט  20.2

טיב את הכיסויים הביטוחיים, ע"פ יטוחים ע"פ שיקול דעתו ורשאי להמתחייב להתאים את הב
חברת ת חתימבכפוף לזה לתוקף ולביצוע העבודות  תנאי לכניסת חוזהשיקוליו, סעיף זה הנו 

  הנ"ל וללא הסתייגויות.  'בהביטוח על נספח 
 

הקבלן מתחייב להמציא למנהל לפני תחילת העבודות את פוליסות הביטוח או העתק נאמן  20.3
וכן את הקבלות על תשלום דמי הביטוח מיד עם הן, את אישור קיום הביטוחים, למקור של

 ביצוע כל תשלום. 
 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש  20.4
לעשותה על ידי העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של 

 העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידה. 
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תקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו לה 20.5

 קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, תחולנה ההוראות הבאות: 

עשר( ימים, )חמישה  15 העירייה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של 20.5.1
דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי את להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם 

 ביטוח. הצמדה, לפי חוזי ה

בצירוף  על הקבלןבכך יחולו כל הוצאותיה , 20.5.1עשתה העירייה כאמור בסעיף  20.5.2
רשאית, לפי שיקול דעתה, לנכות כל היא  תהיה ו 20%הוצאות תקורה בשיעור של 

סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי 
. סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרתחוזה אחר או לפי דין, ורשאית היא לגבות 

חיוב זה ייחשב כחוב פסוק של הקבלן לעירייה וזו תהיה רשאית לגבות אותו בכל 
  אמצעי שתמצא לנכון, לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית. 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או  20.5.3
 . יכדי להטיל על העירייה חבות כלשה

 
הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן יישא בכל נזק  20.6

שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 
 הקבלן. 

 
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה על פי  20.7

הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי יהא יסות, הפול
 העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 



סכום שייתבע ע"י  לעיל וכל 19 -ו 18סעיפים ם של הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוח 20.8
 העירייה בגין סעיפים אלה  ייחשב כחוב פסוק.

 
 

 וח על ידי העירייה פיק .21
 

או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי  לעירייהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  
מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו 

 כלפי העירייה למילוי תנאי החוזה. 
 
 

 גישת המפקח לאתר העבודה  .22
 

י ביצוע פשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתרהקבלן יא 
עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מבוצעת ולכל מקום אחר שבו  העבודות 

 מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 
וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים  

 העבודות על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.  
 

 שיונות ותשלום אגרות יהוראות, קבלת רמתן  .23
 

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין,  
 ום מסים ואגרות. שיונות ותשלילרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת ר

 
 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים  .24

 
24.1  שלא יפריע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא

לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 
והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, 

את האמור לעיל. 
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בשימוש השוטף באתר בכלל זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות תוך פגיעה מינימלית  24.2
העבודות וכל הפרעה כאמור, תתואם מראש עם המנהל, תקבל את אישורו ותבוצע בהתאם 

להנחיותיו. 



בין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ו 24.3
 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים. 

 
 

 תיקון נזקים למובילים  .25
 

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב,  
י ביצוע לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כד

העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 
העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או 

 כאמור. תשתיות רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב
 
 

 הגנה על עצים וצמחיה  .26
 

העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  יולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתרהקבלן לא יפגע  
העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 
העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה והעירייה תחליט על העתקתם, יחולו על 

 הקבלן. 
 
 

 לן אספקת כוח אדם על ידי הקב .27
 

 ו הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עלי 
 וכל דבר אחר הכרוך בכך. לצרכי הובלתם ואמצעי התחבורה 

 
 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה  .28
 

תוך  ותהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבוד 28.1
שיון או היתר לפי כל דין, ימועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רה

 חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור. 
 

יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,  ותלביצוע העבוד 28.2
אזרחות  י להעסיק עובדים שאינם בעלימקרה לא יהיה הקבלן רשאובשום  1959 -התשי"ט

 ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 
 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה  28.3
 המפקח.   ןנאותים באתר העבודה, לשביעות רצו

 
ימצא עובד הלן באתר יראו בכך  הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודות, ואם 28.4

 הפרה של חוזה זה. 
 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .29
 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים האחרים  29.1
הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 
היעיל של העבודה בקצב  הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה 29.2

הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של 
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המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של 
 הציוד או המתקן. 

 
כמויות ממקורות חלקים מכמויות הציוד המפורטות בכתב ההזכות לספק  מובהר כי לעירייה 29.3

תשולם התמורה בגין  לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יסופק ציוד כאמור,אחרים באופן עצמי, 
העבודה בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל. 

 
 

 ציוד, חומרים ומתקנים באתר העבודה  .30
 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות 30.1
, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר העבודה

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 
 חשבונו. 

 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  30.2

שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד כלשהם, בין שעשה 
או חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 
 טיב החומרים והמלאכה  .31

 
במפרטים,  הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים, מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור 31.1

בכתב הכמויות, בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות מספיקות.



כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יהיה בהתאם לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיים ו/או  31.2
לדרישות מכון התקנים הישראלי. כל הוצאות הבדיקות הנדרשות חלות על הקבלן. לפני ביצוע 

קח דוגמאות של החומר, אשר בהם מתכוון הקבלן לעשות שימוש. כל עבודה ימסור הקבלן למפ
הקבלן יעשה את כל הסידורים ויאפשר למהנדס לערוך ביקורות לחומרים ולעבודה בגמר כל 

שלב ושלב. 

 
הקבלן יזמין ביקורת של מכון התקנים ו/או מעבדה מוסמכת אחרת, אשר תאושר ע"י המפקח,  31.3

 בלן. לפי דרישת המפקח ועל חשבונו של הק
 

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם  31.4
על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי 
מקור שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של 

 מקור.  חומרים המובאים מאותו
 

קבלן אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של ה - סופקו מוצרים מסוימים על ידי העירייה 31.5
לגבי טיבה של העבודה. 

 
  ותהתחלת ביצוע העבוד .32

 
שייקבע על ידי העירייה בהוראה בכתב שתיקרא "צו מועד עבודות בההקבלן יתחיל בביצוע  32.1

, וימשיך באופן שוטף ורצוף, במהלך כל "(הצו התחלת עבוד" –)לעיל ולהלן  התחלת עבודה"
 תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו. 

 
לאחר התאריך הנקוב בצו תחילת העבודה ימים  14תוך עבודות בהלא התחיל הקבלן בביצוע  32.2

כתאריך תחילת העבודה, רשאית העירייה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן 
 בשל כך.  לעירייהגרם ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שי

 
 

 עדיפות בביצוע לפי הוראות המפקח  .33
 



28 

 

 

המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים  33.1
מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא, והקבלן 

 המפקח. מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע 
 

מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום  33.2
 העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. 

 
 
  ותהעבוד יניקוי אתר .34

 
ברה בו בשל הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצע עבודה נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצ 34.1

 ביצוע העבודות. 
 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל  34.2
 מחוץ לאתר העבודה.  

 
מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או  34.3

סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.  

 
לת ע"י הקבלן יהיה רק לאתר מורשה כחוק להלן "האתר" הקבלן יציג למפקח את פינוי פסו 34.4

 אישור האתר
 

 
 אי ביצוע העבודה כסדרה  .35

 
וזאת אף  באופן ו/או בתדירות שנקבעו, ו/או כל חלק ממנה אם הקבלן לא יבצע את העבודה 35.1

וי מוסכם פיצ קבלן לעירייהישלם הלאחר קבלת הודעה מן העירייה לבצע את העבודה כנדרש, 
יום של איחור בביצוע העבודה בגין כל  ש"ח( 3500ש"ח ) פים חמש מאותאלשלושת בסך של 

  כנדרש ו/או בהשלמתה, על פי קביעת המפקח. 



הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן לצפותו  35.2
  . מראש בגין אי ביצוע העבודה כראוי

 
מכל סכום שיגיע  35.1אית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף העירייה תהא רש 35.3

ן לקבלן, בכל זמן שהוא, לפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבל
בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן 

 כל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. מהתחייבותו להשלים את העבודה או מ
 

העירייה, נוסף על האמור , רשאית 35.1במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור בסעיף  35.4
הוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי ובכל  35.3בסעיף קטן 

 א יהיה צמוד ולא יישא ריבית. המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום החשבון ל
 

שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של העירייה לכל סעד או תרופה על פי החוזה  35.5
 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. ו/או על פי כל דין 

 
  בתקופת הבדק תיקונים .36

 
תוך על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו  36.1

תקופת הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע 
העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של 

תקופת הבדק לגבי כל אחת העירייה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי. 
מתום השלמת הביצוע של אותן עבודות בהתאם  חודשים( 12) נים עשרמהעבודות תהיה בת ש

 לחוזה זה על ידי הקבלן.   
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או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי ן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור הקבלן יהא חייב לתק 36.2
 דרישת המפקח ולשביעות רצונו. 

 
 

 שינויים  .37
 

ה, לאיכותה, סוגה, ינוגע לאופיעל שינוי ביחס ה בכל עתלקבלן  רשאי להורותיהיה המנהל  37.1
גודלה או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה, וכן להורות על פיצול העבודה בין מספר 

   "(, לרבות לאחר הוצאת צו התחלת עבודה.פקודת שינויים)להלן: " קבלנים
 

ערכם על ידי מהנדס העירייה, שווים/ כ"פקודת שינויים" ייקבע  שר המפקח עבודה/מוצריא 37.2
שניתנה  תוספת/בהתחשב בערכם של עבודה/מוצר דומים כמפורט בכתב הכמויות ובהנחה

 לגביהם על ידי הקבלן.  
 

מניעת ספק מובהר ל שינויים.המיום מתן פקודת יום  30המפקח יקבע את ערך השינויים תוך  37.3
כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של 

השינוי. 

 
הוראה מהוראות הקבלן  מובהר כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה ובשל כך לא קיים 37.4

החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת לתמורה ו/או להארכת 
מועד להשלמת העבודות. 

 
 
 

 תקופת החוזה  .38
 

 
ו התחלת עבודה שיוצא ע"י מצהחל  _______________ _סכם זה נערך לתקופה של ה

עד תום תקופת ההסכם יהיה על הקבלן ( ומודגש כי "ההסכםתקופת "להלן: המפקח )
 להשלים את הביצוע של כל העבודות המפורטות במפרט )נספח ג' להסכם(.

 
 

 כללי  -שכר החוזה  .39
 

 תועברבתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הקבלן זכאי לתמורה, אשר  39.1
 לעירייה מאת משרד הפנים לצורך ביצוע העבודות.

 

 למשך כל תקופת העבודה )להלן: "התמורה"(. "גב אל גב"לאמור תשלום כללי של  39.2

 
יום מיום מתן התמורה בפועל לעירייה מאת  7יובהר כי התמורה תשולם לקבלן רק בחלוף  39.3

 משרד __________.
 
 

 תכולת מחירים  .40
 

לת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות בכל מקרה יראו את התמורה ככול 40.1
 וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: 

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  40.1.1
 לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה. 

 כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'. תיאום עם  40.1.2

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור  40.1.3
 אתר העבודה. 
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אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות  40.1.4
. הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי העירייה, המוצרים והציוד  40.1.5
האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 

 לאתר וממנו. 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו,  40.1.6
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

ימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים מדידה וס 40.1.7
 לשם כך. 

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  40.1.8

  לאתר מאושר. בודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנוניקוי אתר הע 40.1.9

קניה, מכס,  דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס 40.1.10
 בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שלטים.  40.1.11

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  40.1.12

 . לעירייההוצאות הכרוכות במסירת עבודה  40.1.13

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה  40.1.14
 זה. 

 מכת. תשלום עבור בדיקות מעבדה מוס 40.1.15

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק  40.1.16
 ותיקונים בתקופתו. 

 רווחי קבלן.  40.1.17

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו,  40.1.18
על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, 

ורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין ובכלל זה כל התק
 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד. 

   
 .מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה, מכל סוג ומין למען הסר ספק 40.2

 
 

 תנאי תשלום  .41
 

 

המפקח( יגיש הקבלן חשבון בגין  בתום כל שלב בביצוע העבודות )בהתאם לשיקול דעתו של 41.1
העבודה שבוצעה באותו שלב. 



וישולם לאישורו  והמנהל, וככל שאושר יועבר לגזבר העירייה בדק על ידי המפקחיהחשבון י 41.2
   , כנגד חשבונית מס כדין.החשבון על ידי הגזבר מתום החודש בו אושריום  60לקבלן תוך 
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או באמצעות  ישירה לחשבון הבנק של הקבלןהתשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית  41.3
. המחאה שתימסר לידי הקבלן

 
ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  41.4

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו
   

 
 ערבות לקיום החוזה  .42

 
חוזה במועד חתימת  לעירייהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן  42.1

.  ₪______0001,370,_____בסךזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית 



קפה יהיה וותלהסכם זה  'אנספח בנוסח המחירים לצרכן,  הערבות תהיה צמודה למדד 42.2
ותוארך, לפי דרישת העירייה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן ____________

לפי המכרז.

 
42.3 -------- 

 
יום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.  הערבות תשמש כבטחון לק 42.4

 
דלעיל ו/או לא האריך את  42.1לא עדכן הקבלן את סכום הערבות בהתאם לאמור בסעיף  42.5

תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא ערבות בדק בהתאם להוראות הסכם 
, עילה לחילוט הערבות. וכשלעצמזה, יהווה הדבר, 

 
כל ההוצאות  ולכיסוי של הור לעיל תשמש הערבות להבטחמבלי לפגוע בכלליות האמ 42.6

והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או 
שיפוצים וההשלמות, ההתיקונים,  ,כל ההוצאות, וכן להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה

או למי  לעירייהגרם כל נזק והפסד העלול להיכן במהלך העבודה שהעירייה תעמוד בהן, ו
 מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. 

   
בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  42.7

והתשלומים  אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 
את הערבות  ימים 7ך לים תוכאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להש

 הקבוע לעיל. סכום כך שתהא ב
 

חולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי  42.8
 דלעיל.  42.2 -ו 42.1העירייה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיפים 

 
 קיזוז  .43

 
זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה  

 או על פי כל דין.או על פי כל חוזה אחר שבין הצדדים קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה 
 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 

 
 ביצוע על ידי העירייה  .44

 
שר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, א 44.1

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או העירייה ואשר נמנע מלציית להן 
 על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה העירייה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים. 

 
הוצאות אשר נגרמו לה העירייה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל ב 44.2

 כהוצאות כלליות. שייחשבו  20%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 


לפני מתן לעיל  44.1לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעיף  העירייה 44.3
 לקבלן. ימים  10של מראש התראה 
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או מזכות העירייה לגבות את  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה 44.4
 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות  .45
הימנעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או  45.1

אין אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ו בכלל
ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 

 
הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא  45.2

תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

 
עמה לא כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה או מט 45.3

יפגעו בזכויותיה של העירייה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי 
 קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כוויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה. 

 
 

 שינוי החוזה  .46


אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.  46.1



 אישורים כדין על ידי הצדדים. החוזה כפוף לקבלת כל ה 46.2
 
 

 הודעות  .47

כל הודעה שתישלח  .הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט להלן 
 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  72לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 
 הקבלן:____________________     עיריית טייבה  העירייה:  
  1.ד. ת   
  __________________              40400טייבה    

 
 סמכות מקומית  .48

בתי המשפט המוסמכים מבחינה מקומית לדון בסכסוכים הצדדים מסכימים ביניהם כי  
  הינם רק אלו שבנתניה ו/או כפ"ס.הקשורים בחוזה זה 

 
 

 ביול  .49

 ל ידו. הוצאות ביול הסכם זה, אם יחולו, יחולו על הקבלן וישולמו ע 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום     
 
 

  ___________________  ___________________ 
 הקבלן         העירייה    

 
       

 אישור 
 

______________ אני הח"מ ___________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן 
ר חתמו על חוזה זה בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד "( אשהתאגיד" מנהלי____________ )להלן:

   כל דבר ועניין.עם עיריית טייבה, ל בהתקשרות
 

________________ 
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  עו"ד 
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 ' לחוזה אנספח       / ביצוע נוסח ערבות בנקאית לחוזה
 
 

     _______________ 
 תאריך        

 
 

 לכבוד 
 עיריית טייבה 

 
 בנקאית לחוזה  ערבות: הנדון    

 
כלפיכם לסילוק כל "(, אנו ערבים בזאת המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

שקלים  אלףמיליון שלוש מאות שבעים  _)במילים:  ₪______1,370,000______ סכום עד לסך של
להלן: חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )

עבודות ביצוע ל       13/2018        להסכם מס' "(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר הפרשי הצמדה"
  כבישים שכונת פרדיסיה

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 הסכום תחילה מאת המבקשים.  אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את 
 

יה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פ
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 ם.  משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשי
 

 במכתבנו זה: 
 
 י.  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלל -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
 ר,או בתאריך אח_________בתאריך  פורסם יש                 בגין חודשכי המדד החדש עלה לעומת המדד 

ן פלת המדד החדש בסכום הקרן המצויהפרשי ההצמדה סכום השווה להכ( יהיו "המדד היסודי"להלן: )
 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 
נו אחרי המועד הנ"ל _____ ועד בכלל. דרישה שתימסר ל30/04/2019שאר בתוקפה עד ___יערבות זו ת
 לא תענה.  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
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 אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן -נספח ב' לחוזה
 
 

______________ 
 תאריך  

 לכבוד 
 "(העירייה" להלן: ת טייבה )עיריי

 
 א.ג.נ. 

 
 ום ביטוחים של ______________ )"הקבלן"( אישור על קי הנדון:

 )"העבודות"(  בעיריית טייבה  ביצוע עבודותבגין 
 )"המכרז"(          13/2018        מס' על פי מכרז  

 
חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

קבלניות,  עבודות  פוליסות ביטוח( "הקבלן")להלן:                             ח.פ.  _____________________
במלואם ואנו מתחייבים  והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים   חבות מעבידיםוצד שלישי 

יום מתאריך חידושם, את עותקי  15בזאת להמציא לכם, מיד עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך 
 לקבלןנו יתקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת על ידהנאמנים למקור וכן עו ותהפוליס

 .2012"(. הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט העבודותהחוזה )להלן: "נשוא  עבודותוהמתייחסת ל
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הקבלן, העירייה, קבלני המשנה וכל  הבאים מכוחם של אלו מפני 
 או הנובעים מביצוע העבודות./אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח עבודות קבלניות :  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

גם על אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול  
 עבודות אשר תבוצענה על ידי המזמין או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן.

 
 ש"ח..____________ - שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 בסיס נזק ראשון.
 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%זק לרכוש עליו עובדים עד לסך של יכלל נ .1.2
 ראשון.

 

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין או לכל  .1.3
 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%צד שלישי שהוא, עד לסך של 

 

כנון מדידה, פיקוח והשגחה של  מהנדסים ומומחים אחרים יכלל כיסוי להוצאות בגין ת .1.4
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 ראשון.
 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.5
 

ריה תהיה בתוקף חודש, אשר לאח 12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.6
 חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 
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 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה  .1.7
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2
 

 ם: _________תאריך תחילה: _________ תאריך סיו     
 

  4,500,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 חודשים(. 12לתקופה )  ₪  8,000,000.-מסכום של   ש"ח לאירוע ולא פחות

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
אצל הקבלן ייחשב כצד ין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר יצויבפוליסה  .2.1

 שלישי.
 

לעיל ובכל הוראה אחרת, מצוין במפורש בפוליסה כי  2.1מבלי לפגוע באמור בסעיף   .2.2
 העירייה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 
 או הרעלה. הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה באיכות הסביבה ו/או זיהום סביבתי ו/ .2.3

 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן. .2.4
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' המכוסה  .2.5

 ע"י פוליסת צד ג'.
 

 .כנגד מזמין העבודה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6
 

 ריג לרעד או הסרה או החלשה של תמיכה.יבוטל ח .2.7
 

, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה .2.8
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3
 

 _תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: ________     
 

 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
לאירוע אחד ולתקופת ביטוח ₪  20,000,000 לתובע ולסך של₪   4,0000,000בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 ם העסקת נוער.לא תחול כל מגבלה בקשר ע .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .3.2
 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' המכוסה  .3.3

 ע"י פוליסת צד ג'.
 

, ולמעט  וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת .3.4
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
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 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:  .4
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1
 

למעט בביטוחי חובה של המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה,  . 4.2
כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את העירייה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני 

 משנה.
 

 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הוא העירייה. .4.3
 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .4.4
 לעירייה נודיעאלא אם כן  פ הודעת המבוטח וגם או העירייה,ע" ובאופן אוטומטי, בהתאם

יום לפני כניסת )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נועל כוונת
 .הביטול או אי החידוש לתוקף

 
הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .4.5

דשם, אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה, במכתב בדואר רשום, היקפם ו/או שלא לח
 )שישים( יום מראש. 60על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 
בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  . 4.6

כיסוי, המפקיעים או המגבילים את ה –למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו  –בפוליסה 
כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, 
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, 
חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, 

קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של העירייה,  קבלנים,
 תושביה, יישוביה או בעלי העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן. 

 
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  . 4.7

ד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או ( נגSUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )
גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  . 4.8
איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה  העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק,

היה ידוע לעירייה, שלעניין זה מוגדר כראש העירייה או גזבר העירייה או הממונה על 
 הביטוחים בעירייה והודעה על כך נמסרה למבטחים תוך זמן סביר מעת שנודע לה על כך.

 
קיעה ו/או מקטינה ו/או כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפ . 4.9

מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 
 וכלפי העירייה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעירייה הינ

 "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי
שמבטחי העירייה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה 

 הנערכת לפי החוזה.
 

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .4.10
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את כל הקבלן התחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי החוזה ולשלם במועד  . 4.11
 הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותדרשנה.

 
המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .4.12

לקיום ההתקשרות בין הקבלן לעירייה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים העירייה לא 
 ם הקבלן, אף במחירים אחרים. היתה מתקשרת ע

 
 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. . 4.13
 

 

 

 :ולראייה באנו על החתום

 

 

 

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 ובפרט פרקים: ומע"צ הביטחון, משרד השיכוןהמפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד 
 

     וקדמותמ – 00
      עבודות עפר – 01
    פיתוח האתר – 40

                       סלילת כבישים ורחבות – 51

     יעול תוי וק – 57
 שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות

 
 

 :הערה
 

המיוחדת  בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה
 ולצה"ל. הביטחוןאו בהוצאת ועדות משותפות למשרד  השיכוןומשרד הבינוי ו הביטחוןבהשתתפות משרד 

בהוצאה לאור  ניתנים לרכישההמפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן 
 .29 ראליעזהביטחון, רח' דוד של משרד 

 
 
 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים  הצהרת הקבלן:
ומתחייב  במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת

נספח  בהן. הצהרה זו מהווהלבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות 
 למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 במהדורתם המעודכנת ביותר



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1-ג מסמך

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'                                

 

 מפרט מיוחד
========== 
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 מוקדמות - 00 פרק

 שלו. במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים 00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 אור העבודהית 00.1

 בחווה חקלאיתופיתוח סלילה ניקוז  מכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר
 עבודה זו כוללת:

 בודות הכנה ופירוקע .1

 עבודות ריצופים ואבני שפה. .2

 עבודות עפר .3

 עבודות מצעים .4

 אספלטעבודות  .5

 עבודות ניקוז .6

7.  

 היקף המפרט 00.2

ההכרח  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן
 שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן 00.3

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה 
 המנהלהיכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י 

 כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

 אמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויותהת 00.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 
הכמויות,  המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב

 עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
 ים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמוערעור

התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון לאחר צו  םשבועייביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך 
 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.תהיה סופית. 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.5

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל 
רשות מוסמכת,  לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של

ידו אישור בכתב ימציא ל תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן
מתחייב להמציא אישור כזה, באם  על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן

 יידרש.

 אישור דגימות 00.6

במאומה מאחריותו  אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע
אותן דגימות, כפי שטיב  מסופקים במתכונתוהבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים ההמלאה 

 במפרט ו/או בתקנים.זה מוגדר 
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 בדיקת דגימות 00.7

רטיבות, הנדרשים במסגרת מפרט זה -דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפות
לו עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכל

 במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.
 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י 

 אספקת מים 00.8

, את המים בכמויות ובטיב הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר
מים קיימים.  הספקת המים ע"י  לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורותהדרושים 

הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם 
 לדרישות לוח הזמנים.

על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי 
 ההובלה.

בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו 
 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.

אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו 
ל במחירי היחידה של העבודות השונות.  הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר א

 מקור מים קיים או חדש.

 קרקעיים ועמודי חשמל-, מתקנים תתתצינורו 00.9

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של 
 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

 ות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומםחפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוח
 וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום

 המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.שלמותם של 
ללא  חול על הקבלןעל הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם ת

 תשלום נוסף.
 עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד

 של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 דרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.יור על שלמותם וכל הוצאה שתעל הקבלן לשמ
 העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו
 על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות

 יותו ועל חשבונו של הקבלן.הנ"ל, הם באחר
 לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. המנהל

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.10

הכביש גלל מטרדים שונים המצויים לאורך על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה ב
אחרים. הקבלן לא ידרוש כתוצאה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים 

 מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.
"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ

 כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.רק  

 נדס באתרמה 00.11

 בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר  במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
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בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 
עבודות מהסוג  מספיק, לדעת המנהל בביצוע ןניסיו)חמש( שנים לפחות ובעל  5עם ותק מקצועי של 

 חוזה זה.הנדרש ב

 אחריות הקבלן 00.12

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  
הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה  
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  
 להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות  וכו', אשר 
 עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 
 לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 מניעת הפרעות 00.13

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים
 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 ל פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בהכמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח ע
קיימים.  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים
 הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט ,תמרור ,צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.

 לול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כ
ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה

 . עיריית מודיעיןהנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של 
 םלוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונייכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במ

 ולא ישולם עבורן בנפרד.
 כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת פרעות.

הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח , בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן 
ן המצב הקיים לבין המצב מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בי

 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.14

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב 
 עמס על כלי הרכב. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המוםפניאומאטייבגלגלים  מצוידים

 אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

 אמצעי זהירות 00.15

 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת .א
חומרים, , הובלת תצינורותאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

העבודה  אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצועהקבלן ינקוט בכל 
אלו. הקבלן  םבענייניויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות 

את הציבור  יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר
של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים  םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל 
הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

 מהעבודה.



 24מתוך  5

אמצעי  גרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטתהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיי
זאת שומר  זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת

התובע או התובעים  המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין
או חלוקי הדעות  ין רק לאחר יישוב הסכסוךלבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמ

עקב תאונת  םעפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצוייבהסכמת שני הצדדים או בוררות 
כל שהוא שנפגע באתר  טלאובייקעבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 

גין נושא באחריות כלשהי בוהמזמין לא ישא העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה 
 זה.

 00.9תמרור,צביעה וכו' )כמופיע בסעיף כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט,  .ב
 בנפרד.( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם שלעיל

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: .ג

 בכל ל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוטרת החשמהעבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חב

להקפיד על  שת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליוהאמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הר
החשמל מועדים  ך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברתקיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכ

 להפסקת המתח.
אמצעי  כוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטתיגרם לרהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק ש

 זהירות כנדרש.

, הפירוק והחפירה יסההקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההר .ד
 ם מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעי

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.16

אמצעים הדרושים כדי להגן על הכביש הקיים והקטעים שבוצעו במשך הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל ה
, רוח, שמש תשיטפונוכל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, 

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים 
שמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת ג להגנת האתר מפני 

 המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט 
 כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 סמכויות המפקח 00.17

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. .א
 

את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש .ב
הפוסק הבלעדי קח הוא בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפ-התאמה ביניהם ו/או איוכל אי 

 בשטח בנושא זה.

רם וכן עבודות שבוצעו או צריכות המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקו .ג
 להתבצע. 

אין  בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה.הקבלן חייב באישור המפקח אם  .ד
של קבלני אה של הקבלן לפעולות או מחדלים באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המל

 המשנה.

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. .ה

או תו לקבוע עדיפות של איזו עבודה ן על החלטהמפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמ
העדיפות ייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה ח

 שנקבע ע"י המפקח.
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החוזה א אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי .ו
עבודה י המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי מיטב כללו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי 

לעבודה כולה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו  שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן
 ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

של תכניות מאושרות לביצוע ושל  המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים .ז
המפקח חתומות צוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפרט הטכני. לצרכי בי

יחולו כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות  ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות
 .על הקבלן

 כניותתו 00.18

ימסרו חותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות ב
ת שינויים והשלמות ביחס לתכניות ר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיותכניות אש

 מסיבות כל שהן.למכרז 
 או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. םפיצויילקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום 

 כניות "לאחר בצוע"ות 00.19

( בתוכניות וכן בקבצים. תכניות אלו AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו, תכניות "לאחר ביצוע" )

יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשים, ע"פ החלטת המפקח. יש 

ם ואספלט הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת "בשלב מצעים, אגו AS-MADEלהנפיק תוכניות 

ים לאחר ביצוע בכל אותם ראנה את המיקום והמפלסים המדודיהעבודה ע"י המפקח. התכניות ת
במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן הנקודות 

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.   תהצינורואת המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, 
אלה יכללו את כל הנתונים )ובאותה רמת פירוט( שנכללו בתוכניות ובקבצים לביצוע ומפלסים  תוכניות

 באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
 תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך .

( גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב על  AS MADEבסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע )

 . REG DISהכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי  גבי דיסקט

ו/או רשות מקומית  הבינוי והשיכוןמשרד  של GIS -ה בשכבות העונות על דרישות מערכתהקבצים יהיו 

 וע"י המפרט מצ"ב.ו/או המזמין 
 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

 

 ואשורים תרישיונו 00.20 

והאישורים  תהרישיונוצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל לפני תחילת ב
לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  
. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את הנ"ל תהרישיונותכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  

ם אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם . תשלומיתהרישיונווהערבויות הדרושות לצורך קבלת  כל ההוצאות
 לו עבורם.

י ממשלה, חברת חשמל, משרד     , משרדמודיעיןכוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: רשות מקומית 
ת רשויול כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות ע

 הניקוז רשות העתיקות וכו'.

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.21

ורגן באתר לתחילת ביצוע יום מיום מתן צו התחלת העבודה להיות מא 7הקבלן מתחייב תוך 
 : __________.צוע של כל הפרויקט הינהתקופת הבי העבודה. 
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 סדרי עדיפויות 00.22

שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו  המנהל
 יבוצעו וכו'. 

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

 מדידות 00.23

הקבלן מדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הגבהים הקיימים המופיעים בתכניות ישמשו כבסיס ל .א
 יום מצו התחלת עבודה. 14ל הנתונים תוך ע

של  תקואורדינאטועם רשימת  P.Iלקשירת הרומים, נקודות . M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ב

 נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים.

    .כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה

ירי הכבישים. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקבלן חייב לסמן את צ .ג
הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו 

 של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

נזק או ל ות שסימן בשטח, יחדשן במקרה שנקודות הקבע הנ"ל וכל הנקוד לשלמותהקבלן אחראי  .ד
 , על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.שלמותןאומדן וישמור על 

 היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל ה .ה
נו ולשביעות רצוומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,  התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון-או אי

עבודות שלא לפי התכנית, או אי התאמה כנ"ל תבוצענה  הסטיישל המפקח. אם כתוצאה משגיאה, 
 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.ת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת יתקן אותן הקבלן לפי דריש

ביקורות אי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוו .ו
ר בצד הצישינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או 

 שיקבע על ידי המפקח.ובמקביל לו, במרחק 

מרחקים קבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מ .ז
שונה מהאמור מפקח אופן הבטחת צירים להציע ל והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי

יהיה טעון אישור (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב
 המפקח.

היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק . כל תזוויאת נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל  .ח
 ובצורה ברורה.

של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד על  נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות .ט
 חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

על ידי ר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאח .י
ולרומים וצעה בהתאם למידות יל שהעבודה בהקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעל

 המתוכננים.   

באמצעות דה זו וכל עבודות מדידה אחרות, על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבו .יא
דיוק הסימון טומט". המודד יאשר בחתימתו את אופטי "דיס-ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

הנדרשת עפ"י תקנות יוק הנתונה וזאת בהתאם לרמת הד התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה
 המדידה.

אלה, ( הוא יחדש וינעץ נקודות P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יב

 ע"י מודד מוסמך. על חשבונו,

 כנדרש בסעיף ט' שלעיל. תזוויכל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי 

 כלולות במחירי היחידה של הקבלן.כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן  .יג
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 קבלת העבודה 00.24

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח 
והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות למקום 

 שיבחר על ידי המפקח באתר.
 י יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.ניקוי סופ

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת 
 חב' מקורות הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", 

אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח  בשום מקרה. אולם, והעירייה
     מטעם החברה בנוהלים המקובלים. 

 מחייבות את הקבלן. המנהלרק הוראות המפקח מטעם 
, מותנית המנהלבלת העבודה ע"י למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת ק

על מחלקותיה, חב' "בזק", חב'  מודיעיןהמתאימה:  עירית  בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית
 חשמל וכו'.

 קבלני משנה 00.25

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר 
עדי עבור עבודות כל קבלני המשנה המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בל 

 ניהם.והתיאום בי
, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה

תעשה למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 כמויות 00.26

 כל הכמויות ניתנו באומדנא.
בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום כל שינוי 

 לשינוי במחירי היחידה.

 תאום עם גורמים אחרים 00.27

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי של המפרט הכללי פרק מוקדמות 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף 
 .ששיידרבמהלך עבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל 

עיל במינימום הפרעות, כולל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת ל
על הקבלן להביא כל  כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.השגת  

לציית מתחייב  גורמים אלה, והוא  זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם
יהיה בזה כדי כר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תו

 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.

 התארגנות באתר 00.28

 משרד שדה

ושני חלונות מ', עם דלת  2.20מ' ובגובה  X 4.00 4.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות 

המפקח בנוסף למפורט י מים ורוח, ולציידו לפי דרישת קני סגירה נאותים ואטומים בפנבמת שיצוידו
 להלן.

 
 הריהוט יכלול:

 2  160שולחנות משרדיים בגודל X 80 במנעולים ומפתחות. ס"מ עם מגירות מצוידות 

 6 כיסאות 
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 2 .מתלים לתכניות 

 1  במנעול ומפתח. מצוידארון פלדה 

  המפקח לפני תחילת הביצוע.המבנה יוצב במקום שיקבע 

  מפוצל י ולתאורתו בחשמל, להתקנת מזגן יומ-היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה
 וכל זאת על חשבון הקבלן.אינטרנט כ"ס, טלפון ו/או טלפון אלחוטי,  2.5

 
ו מאתר רכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקכ ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה 

 העבודה על השלמתה ובאישורו של המפקח.

 חישוב כמויות ע"י מחשב 00.29

אשר  הקבלן יכין את חישובי הכמויות לחשבון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת מומחים
שם החברה שתכין את העיבוד יוגש לאשור המפקח לא  זו ע"י המפקח, תוך תאום אתו.יאושרו למטרה 

 התחלת העבודה. תוך שבועיים מיום קבלת צויאוחר מאשר 
ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח, ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אישור בכתב מאת 
 המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות, בנוסף על הקלט שיוגש

 העתקים. -3ב
 , שלומיםשיידרלרבות הדרכה ויעוץ של מומחים, אם כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב, 

 יחולו על הקבלן. -בעד עיבוד במחשב, עדכון, תיקונים וכו' 
 

   
 
 

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
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 עבודות פיתוח האתר – 40פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םשל המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיי 40פרק זה בא להשלים את פרק 

 ריצוף ואבני שפה 0541.

 ריצוף באבנים משתלבות 410-180.40.01

 כללי: .א

במדרכות שבילים ואיי תנועה ובכל מקום שם יורה המפקח יבצע הקבלן ריצוף מאבנים 
 משתלבות לפי בחירת האדריכל.

סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן מבחינת הצבעים יהיה לפי התכנית ו/או 
 דרישת האדריכל.

 חציה וצורות אחרות. ירור אבנים לטובת סימון מדרכות, חניות, מעבהעבודה כוללת סיד
כל שאר המרכיבים לביצוע מושלם של העבודה לרבות הריצוף והחול יסופקו ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.
 חוזר. שבאבנים שפורקו באתר בשימו שהעבודה כוללת, בין היתר, שימו

 שכבת החול מתחת לאבנים: .ב

 5% - 140,  עובר נפה 95% - 60החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך, עובר נפה שכבת  .א
יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי 

 .4%אגרגט דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 

ין להתחיל בפיזור שכבת לפני פיזור החול תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. א .ב
 החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית.

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים  .ג
 לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.

ס"מ. לא תותר כל  3שכבת החול לאחר הנחת הריצוף והידוקו  תהיה בעובי אחיד  של  .ד
 עת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה לפני הנחת האבנים.תנו

שכבת החול אשר מבוצעת מעל תקרת החניון או על גבי כל משטח בטון אחר יהיה מיוצב  .ה
בצמנט ועוביו יהיה בעובי משתנה, מפני האיטום /או משטח הבטון ועד מפלס תחתית 

 אבני הריצוף.

ת חול בעובי משתנה. הכל כלול במחירי היחידה של לא תשולם כל תוספת להנחת שכב
 עבודות הריצוף.

 ביצוע הריצוף .ג

 
 לפני תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה  .1   
 (. 4%)תחולת הרטיבות לא תעלה על    

 
 ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית,  .2   
 מה לקו הגימור של אלמנט השפה.בהתא   
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 השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף  .3   
 ובמרצפות שלמות וחלקיות, בהתאם לצורך. האבנים החלקיות ייחתכו, לפי    
 מידה, בעזרת מכשיר  ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח. יש להקפיד שהאבן    
 פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר הניסור.   מנוסרת תשאר שלמה ללא   

 
 האבנים המשולבות תהיינה מסוגים שונים כמפורט בתכניות ויונחו בעבודת  .4   
 ידיים בסידור כמצויין, בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך שתשתלבנה    
 במרווחים מינמליים ביניהם, כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר    
 בשטח הניסיוני. השלמות בקצוות ובפינות תעשנה ע"י חיתוך אבנים לגודל    
 ס"מ ע"י השלמת יציקת בטון בצבע  3 -המתאים ובמקומות צרים מ    
 המתאים.   

 
 מ"מ,  3הרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  .5   
 מ"מ. 2הרווח המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות    

   
בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של  .6   
 המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות      
  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000בעלות כח צנטריפוגלי של    
 מעברים. -3מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב    

 
 הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר  .7   
 בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.   
שעות לאחר ביצוע הריצוף.  24 -לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ     
 המרווחים  יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך     
 בין האבנים המשתלבות.   
לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה               
 מעברים נוספים. 4  -ב     

 
 בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות  .8   
 י הוראות המפקח מעברים, לפ 8 -טון או מכבש פניאומטי כבד ב  12במכבש      
 ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות     
 ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.                

 

 סטיות מותרות בביצוע .ד

 
 על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים,  .1   
 כמפורט בתכניות.   

 
 מ"מ.  10-+ / 10הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .2   

 
 מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל  .3   
 מ' והבנוי כך ששקיעתו  5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום  ברוחב של לפחות    
 מ"מ. 1 על קצוותיו  לא תעלה על והמכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענ   



 24מתוך  12

 בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים  על פני     
 הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין הריצוף במקום בו    
  5נוצר המרווח  הגדול ביותר. הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על    
 מ"מ.    

 
ות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישורי .4

הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י 
 המפקח.

  
 מ"מ. 2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .5   

 אחריות הקבלן .ה

 
 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות  .1   
 שנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא סדקים, קנטים הגובה והמישוריות ו   
 המפקח. שבורים וכו'. הכל לשביעות רצון    

 
 חודש מגמר ביצוע 12אחריות הקבלן לטיב הביצוע וכו', כנדרש, תהיה  .2   
 העבודה בשלמותה. במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של    
 סמ"ר. 3ינותיהן במידה העולה על החלפת אבנים, סדוקות ו/או שבורות בפ   
 )בהיטל אופקי( לעיל הכל לשביעות רצון המפקח.    

 
 יישום אחריות הקבלן תיעשה כדלקמן: אחת לארבעה חודשים או לפי  .3   
 הזמנת נציג החברה או המועצה ייערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים    
 המוסמכים והקבלן. בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או     
 האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים. התיקונים אשר    
 יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של  30יסוכם לגביהם יבוצעו תוך    
 המפקח תהיה סופית בנדון מהות הנזקים אשר יש לתקן.   

 ימשטח  ניסיונ .ו

  
לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני  .1   
 מטר במקום שיורה המפקח. 2.0מטר וברוחב של  30באורך     

 
 ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים  .2   
 י, פיזור חול המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשונ   
 למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות,   
 אלמנטי שפה וכו'.   

 
 הקבלן  יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע  .3   
 את העבודה.   

      
 ה, טיב המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבוד .4   
 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך    
 הביצוע.   

  



 24מתוך  13

 בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן יבדקו  .5   
 התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.   
 יבוצעו  -יוני אינו עונה על הדרישות  אם הבדיקות יורו שהמשטח הניס    
 קטעים ניסיוניים על חשבון הקבלן.   
 משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י  הקבלן ועל     
 חשבונו.   
   
 אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  .6   
 מכרז/חוזה זה. ולביצוע של כל העבודה במסגרת   

 
 המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י  .7   
 המנהל תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.   

 

 
 מדידה לתשלום:

 ס"מ. 3התשלום יהיה לפי מ"ר נטו של שטח הריצוף וכולל פיזור שכבת חול בעובי 

 

 (מכל הסוגים )כולל אבני גן אבני שפה 710-540.40.01

 אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות, ובכל מקום שם יורה המפקח. .א

 מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי. ודה כוללת אספקה והנחה לרבות תושבתהעב .ב

סעיף פיתוח האתר וסלילה  - 40טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק  .ג
 המפרט הבין משרדי. של 40.05.08

 מ"מ לגובה ולמיקום. -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה  .ד

 °90בוצעו עם אבני שפה טרומיות של פינות של מדרכות )באזורי מפרצי חניה כדוגמא( י .ה
 .°135ואו 

מ' בהתאם לגודל  0.25מ' או  0.50סים יבוצעו מאבנים טרומיות באורך קטעי רדיו .ו
העבודה כוללת גם תושבות מבטון  באבנים שבורות(.הרדיוס )מודגש שלא יורה שימוש 

 לפי פרטים בתוכניות. 15-ב

תקני. לא תורשה יצירת תערובת מובא מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון 
בשטח והוספת מים לתערובת יבשה.  כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות  בטון

 תבנית.
 ה שימוש בטיט.שד ולא יורבלב דייסמילוי המישקים ייעשה באמצעות 

 ס"מ לפחות. 30מטר( תבוצע חגורת בטון בעובי   1.0 –בפינות )רדיוס קטן מ 

 
 :תשלוםמדידה ל

 התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי.
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 עבודות סלילת כבישים – 51פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םהרלוונטיישל המפרט הכללי והפרקים  51פרק זה בא להשלים את פרק 

 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 חישוף 010.10.51

 ס"מ.  20החישוף יהיה  /עומקשבמפרט הכללי. עובי 51.03.01העבודה תתבצע עפ"י סעיף 
החישוף יבוצע רק במקומות שיורה המפקח ועפ"י הוראה מפורשת בכתב. פסולת 

 החישוף תסולק למקום שפיכה מאושר.
 

 .חישוף מאושר ע"י המפקח לפי מ"ר מדידה לתשלום:

 ריסוס קוטל עשבים 51.01.100

ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המפקח לאחר גמר עבודות 

 –העפר. הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת. הקבלן ירסס בחומרי הדברה מסוג "ראונד 

מ"ר.  1,000כמות זו מיועדת לריסוס שטח של  ליטר מים. 100 –ליטר ל  3אפ" בריכוז של 

הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה 
 על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש על חשבונו.

ריסוס להדברת צמחיה יימדד לפי השטח המרוסס שבוצע בפועל לפי דרישה. התשלום 
דה, חומר ריסוס, הציוד, וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע יהווה תמורה מלאה העבו

 העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 

 לפי מ"ר.המדידה לתשלום :

 כבישים ומדרכותב אספלט פירוק 110.10.51

מדרכות וכבישים המיועדים לפירוק עפ"י התוכנית או לפי הוראת  אספלטהקבלן יפרק 
 מאושר. אתר שפך המפקח ויסלק את הפסולת ל

 . כדי לא לפגוע בחלק שלא לפירוק באספלט פירוק ינסר הקבלן חריץפני הל
 

 לפי מ"ר. :מדידה לתשלום

 פירוק אבני שפה קיימות 130.10.51

בתוכניות ובכל  למצויןהקבלן יפרק אבני שפה וגן קיימים כולל תושבות בטון בהתאם 
 מאושר. ע"י המפקח ויסלק את הפסולת למקום ששיידרמקום 

 .העבודה כוללת פירוק וסילוק א.ש למקום שיורה המפקח באתר
 

 לפי מ"א.  :מדידה לתשלום

 הנמכת/הגבהת תאי בקרה 51.01.190

הקבלן יבצע התאמת גובהי מכסי שוחות וכוכים קיימים למפלס פני אספלט או המדרכה 
מקרה בו יהיה וכן הזזה אופקית במידה ותידרש בגין הסופיים ע"י הגבהתם או הנמכתם 

. העבודה כוללת גם סילוק הפסולת למקום חלק מהמכסה במדרכה וחלקו בכביש
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( כולל 20-מאושר והתשלום יהיה לפי יחידה, ההגבהה תעשה ע"י יציקת חגורה מבטון )ב
זיון, לפי פרט שמופיע בתוכניות. הקבלן יבצע את התאמת השוחות לגבהים הסופיים 

במפלסים ובשיפועים המתוכננים לפי התוכנית. יש בתחילת העבודה. המכסים יוצבו 
לסלק את הפסולת וחומרי הבניה שבתוך השוחה )במידה וישנם(, המחיר יכלול את 

 סיתות השוחה, הוספת הבטון וסילוק הפסולת.
 

 לפי יחידה כולל כל מה שדרוש לביצוע ההתאמה. מדידה לתשלום:

 ניסור חריץ באספלט קיים 330.10.51

חריץ שעומקו לא יקטן  עבודה ליד אספלט שאינו לפירוק ינסר הקבלןלפני תחילת ה
ואח"כ יורשה הקבלן לבצע את עבודות ס"מ  50וברוחב עד האספלט מעובי שכבת 

הפירוק )אספלט או אבני שפה(. עבודה זו נועדה לשמור על אספלט קיים וכן לאפשר 
 חיבור חלק של האספלט החדש עם האספלט הקיים.

 
 : לפי מ"א. מדידה לתשלום

 CLSM –בחנ"מ )חומר בעל חוזר נמוך מבוקר( מילוי  405.51.01

 במפרט הבין משרדי, ובהתאם להדגשים הבאים: 51.04.11לבצע בהתאם לסעיף יש 
 ס"מ. 12 -רוחב החפירה לא יפחת מ

ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של תחתית החפירה )לא יותר שימוש 
בעל "שיניים" על הכף(. במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש  במחפרון

מהצפיפות המכסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול  95%לדרגת הידוק מינימאלית של 
 להוביל לשקיעה של התערובת לאחר התקשותה.

 CLSM -מיתקנים אשר מיועדים להיעטף בהושאר  , תאיםכלים, צינורותש לאבטח מי

 זות ו/או ציפה במהלך היציקה.למניעת תזו
היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה עולה 

 מ'. 0.50ס"מ, גובה היציקה לא יעלה על  40על 
ביציקה של משטחים גדולים )לא תעלות(  משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת.

ץ להרטיב את פני המשטח להקטנת כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומל

. הדבר חשוב המיוחד CLSM -ספיגת המים על מנת להבטיח את כושר הזרימה של ה

 ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים )חום רוח וכיו"ב(.
 -על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ

 .למקטעי יציקה ע"י תבניות מ"ר.  משטחים ששטחם גדול יותר, יחולקו 500
מ' מתחתית משטח  0.5 – 1.0יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על 

 היציקה ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.
ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה 

המשאבה( למניעת זרימת  למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך )או צינור
 החומר על דפנות החפירה.

בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא )ידנית, ויברציה וכו'(. ביצוע תהליך 
 של ויברציה פוגע בתכונות התערובת.

במילוי תעלות ישנות צינורות ישנים מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמש 
יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל בתערובת נוזלית הזורמת בנקל. 

דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את החומר 
חצי אויר למהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי כל החלל כולו. יש לשחרר 

 החלל.בצידו השני  של החלל להבטחת ריקון האוויר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל 
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 כולל ביצוע באזור חציות קו מקורות
 

 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:

 קרצוף פני אספלט קיים  51.01.510

 תפני האספלט הקיים יקורצף בכל עומק שהוא. העבודה תעשה במקרצפת מכאני
הפועלת בשיטת הקרצוף הקר )בשום אופן לא תאושר מקרצפת העובדת על עיקרון 

מ' בדקה. האזורים המקורצפים ינוקו בצורה  5החום(. מהירות המקרצפת לא תעלה על 
מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של המפקח לפני פיזור האספלט עליהם. החומר 

המפקח ובתאום עם הרשות  המקורצף יובל למקום מאושר מחוץ לאתר לפי הוראות
 המקומית. 

 שיטת הקרצוף 

הקרצוף במקום התחברות לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף  .א
 ובזהירות כדי שלא לפגוע בקיים. 

/התפוררה שכבת האספלט , ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף אם עקב הקרצוף נתערערה .ב
 בהתאם להוראות מהנדס האתר עד להגעה לשכבה יציבה ובלתי מתפוררת . 

בגמר הקרצוף יטוטא השטח במטאטא מכני , והחומר המקורצף יוערם בערימות בשולי  .ג
 האזור המקורצף . 

פי הוראות     מהנדס שעות וכן יתר העודפים והפסולת , ל 24חומר הקרצוף יסולק תוך  .ד
 האתר למקום מאושר אל מחוץ לאתר , לפי הוראות המפקח באתר.

לאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את הכביש לשביעות רצון המפקח , במטאטא מכני  .ה
הכולל שואב !  כמו כן ידאג הקבלן שבמקום התחברות השטח המקורצף עם האספלט 

אספלט קר ויהודק בשיפוע סביר ולשביעות הקיים בכוון יציאה מרצועת העבודה , יפוזר 
רצון המפקח בכדי להקטין את עוצמת  "הקפיצות" של המכוניות     העוזבות את האזור 

 המקורצף . 

 
 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:

 

 עבודות עפר 51.02

 :כללי

מוזכרת בכל מקום בו  של המפרט הכללי. 40.02 -ו 40.03 ,51.04בודות העפר יבוצעו לפי פרקים ע .א
חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או 

 ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים. בעבודת

החפירה  ייחפרו כל המילויים הקיימים, תסולק כל פסולת או חומר אורגני, יבוצע חישוף ותועמק .ב
 עד לחדירה לשתית טבעית בלתי מופרת.

קירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים, שוחות, למבנים,  הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק על .ג
ידו יתוקן על חשבון -בשטח. כל נזק שיגרם על , מתקני חשמל וטלפון או לכל תשתית אחרתתצינורו

 הקבלן.

 ולזמן אותו לשטח לאחר הגעה למפלסהתחלת עבודות העפר,  יש ליידע את יועץ הקרקע על מועד .ד
תחתית מבנה המיסעה, יש לתאם איתו פתיחת מספר בורות רדודים לאורך התוואי )טרם הגעתו 

 .יש לקבל את אישורו להמשך העבודה החלטה לגבי עבודות נוספות נדרשות.לשטח(, לצורך 

 .)במידה וקיים צורך בזה( במסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיימים .ה
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 בכל סוגי סלע וקרקע /חציבהעבודות חפירה 0251..4051.02.1-070

סעיף חפירה ו/או חציבה לחפירה ו/או חציבה וכן  ףיחס לסעייכל האמור להלן מת
 לתעלות עפר.

יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות  וחומר פסול למילוי עודף חומר חפירה/חציבה .א
סילוק חומר זה באחריותו המלאה . כולל תשלום אגרותו, לכל מרחק, שפיכה מאושרים

 והינו כלול במחיר היחידה. והבלעדית של הקבלן

או מתון  1:2 לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפועבאם יבוצע הכביש בשלבים יש גם  .ב
 יותר.

 עבודות מילוי".בפרק "גות עפ"י המפורט מדרבכאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יבוצע  .ג

 חפירה ו/או חציבה. הקבלן ומחירו כלול בסעיף כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י
 

 .לפי מ"ק המדידה לתשלום:

 צורת דרך

לתיחוח, ליישור והידוק תשתית הכבישים והמדרכות לאחר ביצוע  תהעבודה מתייחס
 עבודות קווי הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע.

ס"מ מגובהי ± 1רך ס"מ. דיוק ביצוע צורת הד± 10העבודה כוללת חפירה ומילוי עד 
ס"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"י המפרט  20התכנון ההידוק יתבצע לעומק 

 הכללי. 
 תהמקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות האופטימאלי

 ס"מ את פני השכבה הקיימת. 20והצפיפות הנדרשת, יחרוש הקבלן לעומק של 
 

 .כלול במחירי יחידה של עבודות העפר מדידה לתשלום:

 כללי -עבודות מילוי 

 עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף לפי המפורט בסעיף המתאים. .א

יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע טבעית וברוחב של  .ב
 מ'. 3.0יותר מרוחב הכלים המעבדים את המילוי ולפחות 

 המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשך.עבודות  .ג

או באזורים בהם יש  20% -באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ .ד
להרחיב את סוללת כביש קיימת, יש לבצע את עבודת המילוי ע"י מדרגות. גובה המדרגה 

 ס"מ )כלומר שתי שכבות מילוי(. 40יהיה  יהמקסימאל

ר המילוי הממלא את המדרגות לא ישולמו בנפרד ויכללו חפירת המדרגות וכן חומ .ה
 במחירי היחידה של עבודות המילוי.

 ()או מקומי כולל הידוקו בבקרה מלאהמילוי מובא מבחוץ 

לאחר ביצוע המילוי יש לדאוג ליישור והחלקת פני המדרון הסופי בהתאם לקווי התכנון. 
 ל שיפוע אחר פרט לזה שנדרש.אין להתיר סוללות ברוחב שמעבר לרוחב המתוכנן ובכ

 ר.יבוצעו מחומר נבר תחתית המבנהמטר ממפלס  1.5עד עומק של 
 כהגדרתו במפרט הבין משרדי. –חומר נברר/מילוי נברר יהיה ממצע סוג ג' 

יבוצעו בהתאם לתוכניות. לפני תחילת עבודות המילוי יש לבצע חישוף  יעבודות המילו
 וישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. דס"מ. חישוף זה יימד 20לעומק של 

 ( תתאים להגדרות הבאות: י המילוי המובא מבחוץ )או המקומיאיכות חומר
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  ס"מ. 7.5גודל אבן מקסימאלי יהיה 

 35%עד  (200עובר נפה ) כמות דקים. 

  מודיפייד פרוקטור. 96%יהודק לצפיפות של 

  ס"מ לאחר הידוק. 20עובי כל שכבה עד 

 13%ות עד אינדקס פלסטי. 

 .חומר בעל קו דירוג אחיד "חלק", מכיל את כל פרקציות הביניים של האבן 
 

 לפי מ"ק. מדידה לתשלום:
 

 מצעים ותשתיות 51.03

 מצע סוג א' 120.51.03

מודגש שהבדיקה  מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם.

 חודשים האחרונים. 6 –צריכה להיות מה  51פורט במפרט כמ( C.B.R)המוקדמת לחומר 

 
 במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות. :תשלוםמדידה ל

 

ורק לאחר  AS MADE,הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  המצעלאחר ביצוע שכבת 

 אישורה ע"י הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.

 עבודות בטון אספלט 51.04

 כללי 51.04.000

, בדיקות מרשל לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים
 המתכנן./או אצל הפקוח ו לכל אחד מסוגי האספלטים,

 אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה.
 חודשים מיום הפזור. 3תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 

 ליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה.שכבה נושאת ע
לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון של הגבהים 

 שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח לאישור.
אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה 

 ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.לפקוח 
 

סעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד והוא כלול בשאר מחירי היחידה  :תשלוםמדיה ל
 של הסעיפים האחרים.

PG68-ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן  7בעובי  37.5תא"צ  0451.04.0

10. 

 37.5מקסימאלי ' עם גרגיר עם אגרגט סוג ב ,ס"מ 7בעובי מפורט במפרט הכללי תבוצע כ
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 1.5מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.
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 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:

PG68-' וביטומן בס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג  5בעובי  25תא"צ  090.51.04

10. 

 25 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 5תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 1מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 ה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיק

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:

PG68-ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן  7בעובי  25תא"צ  130.51.04

10. 

 25 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 7תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 פיעים בתוכניות.שמו פרטיםהולפי "(, 1מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות מדידה ותשלום:

PG68-ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן  4בעובי ( S) 19 מתא" 170.51.04

10. 

 19 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 4תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 3/4מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. :תשלוםמדידה ל

PG68-ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן  5בעובי ( S) 19 מתא" 200.51.04

10. 

 19 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 5תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 3/4מ"מ )

 בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.אין להתיר שינויים 
 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.

 
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה לתשלום:

ס"מ  4בעובי  12.5מאספלט תא"צ  מדרכות, איים מוגבהים ושבילי אופניים 51.04.330

 .PG68-10ומן עם אגרגט גס גירי/דולומטי סוג א' וביט

 12.5 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 4תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 שמופיעים בתוכניות. פרטיםהולפי "(, 1/2מ"מ )

 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.
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 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.
 

 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. ותשלום:מדידה 
 

 

 עבודות תיעול וניקוז 651.0

 צנרת ניקוז 496-51.06.028

 :כללי
שנות ל המתואר כאן בא להשלים להדגיש או בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו.

 .באופן יחודי 51.07פרק -. באופן כללי ותת51את האמור במפרט הכללי פרק 
)לא תתקבל בקשה לתוספת  חדש 27עפ"י ת"י  3דרג  הצינורות יהיו מינימום כל

 .תשלום(
 –, והם יהיו עם אטם אינטגראלי )מובנה( בכל הצינורות נדרשת אטימה מלאה למים

 כלול במחיר היחידה.
 

 :בנקודות חיבור קו חדש לקו קיים

הקיים ביציאה מהתא מתאים למתואר  IL -בקצה קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

בתוכניות,   וכמו כן שקוטר הצינור בהמשך הקו גדול או שווה לקוטר הצינור הנכנס 
 לשוחה. 

הקיים בכניסה לתא מתאים למתואר  IL -בתחילת קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

 .יותבתוכנ
 .במידה ולא יש להודיע על כך למפקח ולמתכנן

 
 :הנחת הצינור

העבודות הבאות אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את 
 עפ"י סדר הסעיפים הבא:

ס"מ עד מפלס מתוכנן,  50של קוטר הצינור החיצוני +  ימינימאלחפירה לצינור בעומק  .א

שבוצע המילוי  רק לאחר) באזורי מילוי יש לחפור להנחת הצינור  כולל בשטחי מלוי
 .ס תחתית מבנה כביש( המהודק עד מפל

 יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח. .ב

במיון אאשטהו עם לפחות  A – 2 – 4)עפ"י סוג הקרקע  חמרה חולית חול ים או  פזור .ג

)יש לבצע חמרה  ס"מ 10( בעובי 25%עם גבול נזילות של לפחות  200עובר נפה  30%

 חולית בקרקע חרסיתית(

 ופילוסו למפלסים המתוכננים. הצינורהנחת  .ד

שלבים )הראשון עד 2 -ס"מ מעל הצינור מבוצע ב 20כנ"ל עד גובה  מלוי חמרה חולית .ה
 .96%לדרגת הידוק של הצינור( והידוקו ע"י כלי מתאים   מחצית קוטר

ס"מ והידוקו  20מלוי חוזר מחומר נברר )עפ"י הנחיות המפרט הכללי(  בשכבות של  .ו

 בבקרה מלאה.

 העתידי וסתימתם עם פקק. יםהנחת צינורות לקולטנים במסלול תכוללעבודה ה .ז

 
 

 לביצוע צנרת: תשלוםלמדידה 
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כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צינור, קטרים,  המדידה לתשלום היא במ"א
עומקים(.המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מילוי חוזר והידוקו, 

 אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים.

 תאי בקורת ושוחות תפיסה 668-050.51.06

 הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים. בזאת ששוחות בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש
כאשר יש לשמור על מידות פנים השוחה כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות החתכים. 
מודגש שלפני תחילת הבצוע על הקבלן להציג את הפרטים בהם הוא מתכוון להשתמש 
כולל חישובים סטטיים ולקבל את אישור הפקוח והמתכנן לפרטים. אין להתחיל 

 באספקת השוחות לפני קבלת אישור כנ"ל.

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה. .ח

 אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. .ט

 בורים ואטימתם.יצוע החיהתאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות, כולל ב .י

)ולפי  CBR=60מגפ"ס  CLSM  0.6 -מ' העליון יבוצע מ  1.0 –לתא ב המילוי מסביב  .יא

 כמופיע בסעיף המתאים במפרט זה(. CLSMהמפרט הטכני של 

 , מדרגות, מסגרות וכו'.טון 40 תקרות, מכסים לעומסביצוע  .יב

קת ברזל כולל סמל עם מכסה מיצ D400י שוחות הביקורת יהיו שייכים לקבוצה מכס .יג

או שו"ע ואיכות כולל  33כדוגמת כרמל וסוג התשתית "ניקוז" עשויים ברונזה  הרשות
 ס"מ. 60כל המכסים לכל שוחות הניקוז יהיו בקוטר  ידה לשיכוך רעש.רפ

 במידה והקולטן ממוקם צמוד לאי תנועה האבן יצקת תהיה מתאימה לאבן אי. .יד

)דוגמת רשת "תל  רשתות קולטני הניקוז יחוברו לקולטנים על בסיס משקל עצמי. .טו
 אביבית" של חברת וולפמן או ש"ע ואיכות(

כולל פקק בפתחים  ם עתידייםהעבודה כוללת הכנת פתחים בשוחות הבקרה לחיבורי .טז
 אלה.

 ולמכסי שוחות הביקורת.את אישור העירייה לקולטנים יש לקבל  .יז

 במידה ויהיה שיוני בסוג מכסי תאי הביקורת ו/או רשתות הקולטנים שינוי זה לא .יח
 יהווה עילה להעלאת מחיר היחידה.

-Fאטם גומי עוצר מים, בכל קוטר )בחיבור התא לצינור(, כדוגמת השוחות יבוצעו עם  .יט

 .של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שווה ערך מאושר 150

 
 :תשלוםמדידה ל

 כולל חפירה , מילוי חוזר והידוקוהמדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל 
  בבקרה מלאה כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות.
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 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  1-ג מסמך

 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה
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 2מסמך ג' 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר

 ומחיריםאופני מדידה 
 כללי

 
אופני מדידה של עבודות פיתוח וסלילת  -במפרט הכללי  40.00ופרק  57.00,   51.00, 00.00יש לראות את פרק 

 .2 -כבישים ורחבות כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך ג'
 

 התחשבות בתנאי החוזה .1

מסמכיו.  רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל
ל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כ

הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש -במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי
ה סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנ

 בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן. 
 

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן:
 

 מחיר היחידה .2

 ים את ערך:כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככולל המחירים המוצגים בסעיפי
   

נכללים ושאינם כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  .א
 בה( הפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה. .ב

 מוש בכלי העבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.יהש .ג

ג' דלעיל אל -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו .ד
 ובדים למקום העבודה וממנו.העכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הובלת מקום העבודה וב

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. .ה

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'. .ו

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו. .ז

 סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה. .ח

תקופת הביצוע, של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום  רושה לצרכי אחזקהכל העבודה הד .ט
 כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. ןותיקובמצב תקין 

הוצאותיו המוקדמות הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה ההוצאות הכלליות של הקבלן ) .י
 והמקריות.

אותן ובכל עבודה  םמחייביההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה  .יא
 אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.

 הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדה. .יב
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בשכר וכל הנדרש י תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים , הסדרטבשילוההוצאות הכרוכות  .יג
 להעברת התנועה בתנאי בטיחות.

  רווחי הקבלן. .יד

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מסמך ד

 כתב כמויות
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
 
 
 
 



חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

1עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01

שכונת פרדיסיה 01
תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . 01.08

01.08.01

הכנות לתאורת חוץ 01.08.01
 מ"מ בחפירה80צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קוברה") קוטר  01.08.01.0006

1,845.00מ'מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.

 מ"מ ,בחפירה3.6 מ"מ בעובי דופן 110צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  01.08.01.0013

225.00מ'מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון

 ס"מ כולל130 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  01.08.01.0028

 ס"מ, כולל מכסה מסוג בינוני20חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של  

27.00יח' טון כולל שילוט יעוד תא הבירת.8לעומס  

חפירת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל01.08.01.0035

ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

1,800.00מ' ס"מ.40-60"מ ורוחב 90אדמה. התעלה בעומק עד  

30 מ' יצוק מבטון ב- 10יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה  01.08.01.0059

 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכנת שרוולי מעבר80/80/120במידות  

לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מברים ומוגנים וכל שאר העבודות

63.00יח'והחומרים הדרושים קומפלט.

 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  01.08.01.0077

2,070.00מ'במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים.

סה"כ להכנות לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 01.08.02
עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין01.08.02.0065

הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשוהעמוד בעל חתך עגול קוני בגובה

, תוצרת "געש51203801 מ"מ, דוגמת מק"ט 90 מטר, קוטר עליון 8.80 

63.00יח'אורות" או ש"ע מאושר.צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס.

תוספת מחיר לעמוד עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מצופה ניילון,01.08.02.0333

63.00יח'לחיבור מכסה תא אביזרים לעמוד.

120זרוע בודדת עגולה קונית, עשוייה מצינור ברזל מגולבן, באורך  01.08.02.0374

 מ"מ, מיועדת לחיבור לעמוד60 ס"מ, קוטר עליון 120ס"מ, בגובה  

, תוצרת "געש אורות" או ש"ע1523100תאורה עגול / עגול קוני. מק"ט 

54.00יח'מאושר, צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

120זרוע כפולה עגולה קונית, עשוייה מצינור ברזל מגולבן, באורך  01.08.02.0375

 מ"מ, מיועדת לחיבור לעמוד60 ס"מ, קוטר עליון 120ס"מ, בגובה  

, תוצרת "געש אורות" או ש"ע1523400תאורה עגול / עגול קוני. מק"ט 

9.00יח'מאושר, צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

תוספת לעמוד תאורה עבור שלט מתכת מגולוון וצבוע עם חריטת /01.08.02.0688

63.00יח'הטבעת מספר עמוד ומעגל, מחובר לעמוד באמצעות ניטים

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

2עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01.08.0201.08.02

סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה 01.08.03
גוף תאורת רחובות מסוגנן בעל שטף אור גבוה להארת כבישים01.08.03.0545

מפרופיל אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר עם כיסויח מזכוכית

מחוסמת שקופה ,מודל לד בעל נצילות גבוהומסירת צבע גבוהה -דגם

 להספק מנורה5764404 מקסי ונוס של חברת געש או ש"ע מקט-16000 

72.00יח' ווט. עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.160 

 מושחל בצינורN2XY(XLPEכבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס (01.08.03.0580

 ממ"ר המחיר לא כולל5X16מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך  

2,070.00מ'צינור.

 מארונות מפוליאסטר משוריין3X80Aמבנה מרכזית מאור לזרם  01.08.03.0630

כמפורט בתכנית עם פנלי פח פנימיים, עם פסי צבירה, מהדקים, שילוט

סנדביץ', וכל הציוד הדרוש לבנית הכזיה לרבות מא"זים, מגענים,

מאמ"תים וכו' כמפורט בתכנית קומפלט לרבות יסוד מבטון מזויין

2.00קומפוגומחה לפי מידות המרכזייה עם מכסה ודלת חיצונית וכל הדרוש הכל

 מ"מ19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר  01.08.03.0632

 מ' תקועים אנכית בקרקע, כולל ראש קידוח, ראש1.5ובאורך של  

 ס"מ עם רצפת60 ומק 60הקשה, מהדק טבעת ,בתוך שוחת בקורת ? 

9.00קומפחצץ ,מכסה ,שילוט וצביעה קומפלט.

 אמפר ע"י חברת החשמל או בודק3X80בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  01.08.03.0649

מוסמך, כולל תשלום עבור הבדיקה, תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד

לאישור סופי של המתקן קומפלט,ולל כל התיאומים הדרושים עם

2.00קומפחברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות.

1.5מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפח מגולבן  01.08.03.0656

, עם מהדקי10KA 10Aמ"מ עובי עם גגון פח, עם מא"ז חד פאזי לזרם  

 עם מהדקיSOGEXIתוצרת COPAK או COPAK2הסתעפות כדגם 

, עם פס הארקה וכבל עד לפנסPHONIXיציאה לפנסים תוצרת 

63.00יח'קומפלט.

תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז נוסף וכבל נוסף לגוף תאורה או01.08.03.0657

9.00יח'בית תקע על עמוד.

סה"כ לאביזרי תאורה

הכנת גומחת בטון-חברת החשמל-בזק 01.08.04
 של "רדימיקס" או ש"ע במידותPI80210גומחת בטון  לחשמל דגם 01.08.04.0025

 ס"מ ועומק210 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 80פנים: רוחב  

2.00יח' ס"מ, לרבות חפירה / חציבה , ון, ביסוס40 

סה"כ להכנת גומחת בטון-חברת החשמל-בזק

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

3עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01.08.0401.08.04

עבודות תקשורת 01.08.05
  קשיחP.V.C) מ - 4 מ"מ ("110 קנים בקוטר 2חפירת תעלה להנחת  01.08.05.0040

 ס"מ  לרבות  התמוכות90לרבות  חוט משיכה כנדרש בעומק עד  

 ס"מ מעל לצנרת הכל לפי30(ספייסרים),  ריפוד חול ומילוי חול  

08.014 סעיף - 08, ומפרט 1070המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק  

1,800.00מ'כמו כן לפי פרט בצוע.

 סטנדרט חברתP.V.C מ"מ לפי ת"י) 110 4. צינור קשיח "858"  (4 01.08.05.0155

הבזק כולל כל חומרי החיבור, האטמים התמוכות (ספייסרים) הכל לפי

 מ"מ מונח8 לרבות חוט משיפוליפרופילן בקוטר 858תקן ישראלי  

2,700.00מ' .ופרט1072בחפירה  מוכנה  הכל  לפי מפרט מיוחד של בזק פרק  

 מ"מ  עם  חוט   משיכה50  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן  מסוג  י.ק.ע.   01.08.05.0165

 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר  

פלסט  או פלסטרו גבתסדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט

. כולל כל חומרי1072. ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק  Tביצוע ....

1,800.00מ'האיטום

 פסי2 עוגנים 3חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל  01.08.05.0285

 ס"מ , סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד120מתלה  

 והנחיות1072, 1070בפיקוח בזק העבודה לפי מפרטזק הכללי פרקים  

 ס"מ כולל מכסה 151/81/197 במידות  1Aהמפקח באתר התא מסוג   

9.00קומפמדרכתי סטנדרט בזק.

סה"כ לעבודות תקשורת

סה"כ לתאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . 
הכנות לתאורת חוץ01
עמודים וזרועות לתאורת חוץ02
אביזרי תאורה03
הכנת גומחת בטון-חברת החשמל-בזק04
עבודות תקשורת05

סה"כ

ריצופים ומדרגות - פיתוח 01.40
ריצופים ומדרגות 01.40.06
 ס"מ, מטיפוס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  01.40.06.0004

23,670.00מ"ראוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע

6ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי  01.40.06.0005

ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית /

1,890.00מ"רדבלטי או ש"ע

 ס"מ במקום8תוספת מחיר לאבנים משתלבות בגוון כלשהו עבור עובי  01.40.06.0006

12,150.00מ"ר ס"מ6 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

4עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01.40.0601.40.06

 ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו , בעובי20/20ריצוף באבן סימון לעוורים  01.40.06.0085

189.00מ"ר או ש"ע16971 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 6 

 ס"מ6 ס"מ עם פסים בעובי 20/20ריצוף באבן הכוונה לעיוורים  01.40.06.0086

189.00מ"ר או ש"ע בגוון כלשהו16981תוצרת "אקרשטיין" מק"ט  

 ס"מ. סוג הגמר32 ס"מ וברוחב 16מדרגות בטון יצוק באתר בגובה  01.40.06.0173

180.00מ'בטון גלוי מוחלק כולל קיטום פינות וזיון

5,040.00מ' ס"מ על יסוד בטון בקטעים.25 ס"מ ובגובה 17אבן שפה מבטון ברוחב  01.40.06.0225

 מעגל על יסוד בטון1/4אבן שפה מעוגלת לכביש (חיצונית / פנימית),  01.40.06.0227

180.00יח'בקטעים

 ס"מ על יסוד בטון כוללX45X1845אבן עלייה לכלי רכב במידות 01.40.06.0232

180.00מ'יחידות פינה ימין ושמאל

1,170.00מ' ס"מ על יסוד בטון10/20אבן גן במידות  01.40.06.0254

 ס"מ ובגובה30אבן תעלה מסוג חד שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב  01.40.06.0334

1,647.00מ' ס"מ על יסוד בטון בקטעים.10 

סה"כ לריצופים ומדרגות

קירות וסלעיות 01.40.07
270.00מ"קקיר תומך (כובד) מבטון ,לחיפוי אבן מסוג כלשהו.01.40.07.0001

קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן.גמר חזית בתבנית עץ אופקית01.40.07.0005

200.00מ"ק ס"מ10או אנכית ברוחב  

יסוד לקיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן.גמר חזית בתבנית עץ01.40.07.0006

110.00מ"ק ס"מ10אופקית או אנכית ברוחב  

סה"כ לקירות וסלעיות

עבודות מתכת 01.40.08
מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "כנרת" או01.40.08.0008

 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע1.10"נשיא" או "הולנדי" או ש"ע  בגובה  

120.00מ'באבקה בתנור

מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות01.40.08.0026

 מ' מגולוון1.10אורלי" מדגם "כפול" או "קרית-ים" או ש"ע  בגובה  

150.00מ'באבץ חם וצבוע בתנור

 ס"מ90- 110מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי רגל בגובה  01.40.08.0037

 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון2מצינור מגולוון בקוטר " 

50.00מ'לקירות וצביעה בתנור

סה"כ לעבודות מתכת

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

5עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01.40.0801.40.08

סה"כ לריצופים ומדרגות - פיתוח 
ריצופים ומדרגות06
קירות וסלעיות07
עבודות מתכת08

סה"כ

כבישים - פיתוח 01.51
עבודות עפר 01.51.02
72,000.00מ"קחפירה ואו חציבה(כולל פירוקים)01.51.02.0220

37,404.00מ"רהידוק שטחים מבוקר01.51.02.0310

 כולל פיזורו בשכבות והידוקA-2-4מילוי מובא מבחוץ מחומר כדוגמת 01.51.02.0399

3,600.00מ"קמבוקר

מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר ,נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט01.51.02.0400

5,850.00מ"קהכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר

סה"כ לעבודות עפר

מצעים 01.51.03
16,200.00מ"קמצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה01.51.03.0310

2,700.00מ"קשכבה מנקזת משברי אבן ("בקלש") בעובי לפי קביעת המתכנן01.51.03.0510

סה"כ למצעים

עבודות אספלט 01.51.04
17,100.00מ"ר ק"ג/מ"ר0.25ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור  01.51.04.0201

17,100.00מ"ר ק"ג/מ"ר1ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור  01.51.04.0203

17,100.00מ"ר3/4 ס"מ , גודל אגרגט "4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  01.51.04.0302

17,100.00מ"ר1 ס"מ , גודל אגרגט "6שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  01.51.04.0306

סה"כ לעבודות אספלט

תעול,ניקוז ומעבירי מים 01.51.05
58.00מ' מ'2.0 ס"מ בעומק עד 40 בקוטר 3צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0125

810.00מ' מ'2.0 ס"מ בעומק עד 50 בקוטר 3צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0127

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

6עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01.51.0501.51.05

810.00מ' מ'2.0 ס"מ בעומק עד 60 בקוטר 3צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0128

180.00מ' מ'2.0 ס"מ בעומק עד 80 בקוטר 3צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0129

135.00מ' מ'2.5 מ' עד 2.0 ס"מ בעומק מ- 100 בקוטר 3צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0139

 ס"מ כולל מכסה ב.ב200 ס"מ בעומק עד 100/120תא בקרה במידות  01.51.05.0575

17.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב250 ס"מ בעומק עד 100/120תא בקרה במידות  01.51.05.0576

6.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב300 ס"מ בעומק עד 100/120תא בקרה במידות  01.51.05.0577

8.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב350 ס"מ בעומק עד 100/120תא בקרה במידות  01.51.05.0578

4.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב350 ס"מ בעומק עד 120/140תא בקרה במידות  01.51.05.0598

4.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב350 ס"מ בעומק עד 150/150תא בקרה במידות  01.51.05.0608

1.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב300 ס"מ בעומק עד 180/180תא בקרה במידות  01.51.05.0613

4.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

 ס"מ כולל מכסה ב.ב350 ס"מ בעומק עד 210/140תא בקרה במידות  01.51.05.0617

3.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר  

200 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 45/80 רשתות במידות 2תא קליטה  01.51.05.0718

17.00יח'C250ס"מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין 

200 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 45/80 רשתות במידות 4תא קליטה  01.51.05.0720

1.00יח'C250ס"מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין 

ריצוף אבן ("ריפרפ") לתעלות ניקוז ,מעבירי מים וכד' לרבות הידוק01.51.05.0782

 ס"מ10 ס"מ ,שכבת בטון מזוין בעובי 15שתית , שכבת מצע בעובי  

1,200.00מ"רוהטבעת אבן דבש בבטון בעודו

מובלים לתיעול, מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין01.51.05.0789

27.00מ"ק לרבות חפירה , בטון רזה , קיטום פינות , איטום וכסוי30ב- 

 למילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתיתCLSMבטון מסוג 01.51.05.0849

585.00מ"קאספלט מדרכה / כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור

585.00מ"ק עבור תוסף מהיר התקשרותCLSMתוספת למחיר בטון מסוג 01.51.05.0850

סה"כ לתעול,ניקוז ומעבירי מים

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 01.51.09
36.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)01.51.09.0002

3,870.00מ' ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  01.51.09.0024
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חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

7עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת פרדיסיה

01.51.0901.51.09

540.00מ"רצביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא01.51.09.0029

11.00קומפצביעת המילים "האט" או "עצור" על פני הכביש, לבן/צהוב/כתום מלא01.51.09.0030

4,770.00מ'צביעת אבני שפה01.51.09.0036

סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך

סה"כ לכבישים - פיתוח 
עבודות עפר02
מצעים03
עבודות אספלט04
תעול,ניקוז ומעבירי מים05
תמרורים, צביעה ואביזרי דרך09

סה"כ

סה"כ לשכונת פרדיסיה 
תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .08
ריצופים ומדרגות - פיתוח40
כבישים - פיתוח51

סה"כ
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חווה חקלאית-סופי למכרז
טייבה

8עמוד   27/03/2018 097991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ  
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 מסמך ה'

 רשימת תוכניות
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סמך ה'מ
 , סלילה וניקוזפיתוחרשימת תוכניות לעבודות 

 בחווה חקלאית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השלמה ואשר המפקח רשאי להורות על , במידה ותידרשנה לצורך הסברה ו/או התתווספנוכן תוכניות אשר 
 ביצועם במסגרת תפקידו.

 
   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 מסמך ו
 תנאים מיוחדים

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך )ו( 
 

 חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'המהווה 
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך )ו(
 

 מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור במסמך
טופס החוזה ותנאיו לבצוע העבודה. בכל מקרה שתיוצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין  -ב'

 יחולו הוראות מסמך זה.-במסמך ב' האמור
      

   
   

 חתימת הקבלן  
   

 המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .1

 הגשת חשבונות .2

 העתקים. 4כל חשבון יוגש במקור +  .2.1

כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה  .2.2
 העתקים.והכמויות בשני 

 :יצוינובכל חשבון  .2.3

 מספר החוזה .2.3.1

 שם העבודה .2.3.2

 ערך החוזה .2.3.3

 תאריך התחלת העבודה .2.3.4

 תאריך סיום העבודה .2.3.5

 המדד הבסיסי .2.3.6

את הכמויות שבכתב הכמויות -במקביל לטור הכמויות שבוצעו-כל חשבון יכלול טור נוסף .2.4
 המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .2.5

לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם  .2.6
 חריגות.

, יבוצעו בדף נפרד בצורה טבולרית מצטברת החל והחזרי מקדמות תההתייקרויוכל חישובי  .2.7
 החשבון הראשון.מן 
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 מהות ותנאי העבודה והדגשים מיוחדים:
 

 .בחווה חקלאית בטייבה.העבודה כוללת ביצוע עבודות 1

 

סעיפי  מחירי החפירה ו/או הפריצה כוללים כל הפירוקים וההעתקות שמעל השטח החפור או הפרוץ.. 2

 הפירוקים מתייחסים למקומות שאין בהן חפירה ו/או פריצה.

 

 .ממנה עד כדי ביטול הסעיף  ת היקף העבודה או סעיפים ות להגדיל או להקטין א. המזמין שומר לעצמו הזכ3

 אין לעבור ממבנה אחד לאחר רק לאחר קבלת אישור בכתב ע"י מהנדס המועצה.

 

. לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם יחד עם המזמין שלבי העבודה ומהות העבודה ובמיוחד לחשב הכמויות 4

 י תחילת העבודה במידה ויש צורך להגדיל או לצמצם היקף ביצוע העבודה.לביצוע ולאשר אותם לפנ

 

ובהתאם למפרט  20%עם הנחה של . הקבלן יבצע כל עבודה חריגה מכתב הכמויות לפי מחירון משרד השיכון 5

 הכללי והמיוחד ולפי להוראות ואישור המזמין.

 יש לקרוא מפרט מיוחד זה יחד עם כתב כמויות

 

העבודה בכל  כביש וכביש הקבלן יבצע חפירות גישוש בכביש קיים בתיאום עם המפקח בשטח  . לפני תחילת6

ויעביר את הנתונים למתכנן לבדיקת ועדכון מבנה הכביש המתוכנן כמוכן לעדכון תוכנית תאום  המערכות, 

 מחיר החפירות האלה כלול מחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.

 

ס"מ מעל  40מצב לקדמתו, ומילוי מחומר נברר ושכבת מצעים סוג א' בעובי . מחירי היחידה כוללים החזרת ה7

 הניקוז. לצינורות

 

 . יצוין שלרשות  קיים חוזה סטנדרטי לתנאי תשלום וכד' שהינו החוזה המחייב.8

 

 הקבלן יכין על חשבונו תוכניות להסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע ויאשר אותה ברשות ובמשטרה. . 9 

 תנועה, סימון ותמרור, מעקות וכל העליות כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.הסדרי ה

מ' המתארות הפרויקט ומזמין העבודה והמתכננים, שלט תועבר  3*2. הקבלן יציב שלט מכל צד במידות 10

 לאישור המתכנן.

. הקבלן יצמיד לפרויקט מהנדס ביצוע שיפעל מול המפקח , מודד מוסמך צמוד, ומנהל עבודה  רשום על שם 11

הפרויקט ויהיה צמוד לפרויקט. עלויות כל הנ"ל יכללו בסעיפה היחידה של החוזה ולא יהיה תוספת תשלום 

 עבורם.
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